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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos inovacijų ir technologijos 
instituto (EIT) 2021–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės. Europos inovacijų 
talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimas
(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2019)0330),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
173 straipsnio 3 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C9-
0043/2019),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto nuomonę,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą (A9-
0121/2020),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. siūlo aktą pavadinti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu dėl Europos inovacijų ir 
technologijos instituto (EIT) 221–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės ir Europos 
inovacijų talentų ir inovacinių pajėgumų skatinimo;

3. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1
2 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 atsižvelgdami į 2008 m. kovo 11 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos 

atsižvelgdami į 2020 m. ... ... d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą .../2020 
[EIT reglamentas (2019/0151(COD))], 
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ir technologijos instituto įsteigimo5, ypač į 
jo 17 straipsnį,

ypač į jo 4 straipsnį,

__________________

5 OL L 97, 2008 4 9, p. 1.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Reglamente (EB) Nr. 294/2008 
numatyta priimti Strateginę inovacijų 
darbotvarkę (toliau – SID);

(1) Reglamente (ES) Nr. .../2020 [EIT 
reglamente (2019/0151/COD))] numatyta 
priimti Strateginę inovacijų darbotvarkę 
(toliau – SID);

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) SID turėtų būtų apibrėžtos 
Europos inovacijų ir technologijos instituto 
(toliau – EIT) prioritetinės sritys bei 
ilgalaikė strategija ir pateikti jo 
ekonominio bei socialinio poveikio ir 
pajėgumų sukurti didžiausią inovacijų 
pridėtinę vertę įvertinimas. SID turi būti 
atsižvelgiama į EIT stebėsenos ir vertinimo 
rezultatus;

(2) Reglamento (ES).../2020 [EIT 
reglamentas (2019/0151/COD))] 4 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad SID turi 
būti nustatyta Europos inovacijos ir 
technologijos instituto (toliau – EIT) 
strategija, tikslai ir prioritetai atitinkamai 
septynerių metų laikotarpiui, nustatyti 
svarbiausi jo veiksmai, siekiami rezultatai 
ir tam reikalingi ištekliai ir pateiktas jo 
socialinio, ekonominio ir ekologinio 
poveikio ir pajėgumų sukurti didžiausią 
inovacijų pridėtinę vertę įvertinimas. SID 
turėtų būti atsižvelgiama į EIT stebėsenos 
ir vertinimo rezultatus ir turėtų būti 
siekiama užtikrinti suderinamumą su 
programa „Europos horizontas“, sykiu 
užtikrinant sinergiją su kitomis 
atitinkamomis Sąjungos programomis, 
prisidedant prie Sąjungos strateginių 
prioritetų įgyvendinimo ir Sąjungos tikslų 
bei politikos, įskaitant Europos žaliąjį 
kursą, Europos ekonomikos gaivinimo 
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planą, Europos duomenų, skaitmeninės 
srities, MVĮ ir pramonės strategijas, 
įgyvendinimo ir užtikrinant Europos 
strateginį savarankiškumą;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) SID turi apimti EIT veiklos ir kitų 
Sąjungos iniciatyvų, priemonių ir 
programų galimos ir tinkamos sąveikos ir 
papildomumo analizę,

(3) pagal Reglamento (ES) 
Nr. .../2020 [EIT reglamento 
(2019/0151/COD))] 4 straipsnio 2 dalį SID 
turi apimti EIT veiklos ir kitų Sąjungos 
iniciatyvų, priemonių ir programų galimos 
ir tinkamos sąveikos ir papildomumo 
analizę;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patvirtinama priede pateikta Europos 
inovacijų ir technologijos instituto 2021–
2027 m. Strateginė inovacijų darbotvarkė.

Patvirtinama priede pateikta Europos 
inovacijų ir technologijos instituto 2021–
2027 m. Strateginė inovacijų darbotvarkė 
(SID).

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SID įgyvendinama pagal Reglamentą (ES) 
Nr. [...] dėl Europos inovacijų ir 
technologijos instituto6.

SID įgyvendinama pagal Reglamentą (ES) 
Nr. .../2020 [EIT reglamentą 
(2019/0151/COD))].

__________________
6  Nuoroda į priimtą EIT reglamentą, 
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išdėstytą nauja redakcija.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis sprendimas įsigalioja dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis sprendimas įsigalioja praėjus 20 dienų 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje strateginėje inovacijų darbotvarkėje 
(toliau – SID) išdėstyta Europos inovacijų 
ir technologijos instituto (toliau – EIT) 
2021–2027 m. laikotarpio strategija ir 
prioritetai. Tai pagrindinis kito 
programavimo laikotarpio EIT politikos 
dokumentas, jame apibrėžiami EIT tikslai, 
pagrindiniai veiksmai, numatomi rezultatai 
ir reikalingi ištekliai. SID užtikrinama, kad 
EIT veikla būtų reikiamai suderinta su 
[pasiūlymu dėl programos „Europos 
horizontas“] – Sąjungos bendrąja 
programa, pagal kurią 2021–2027 m. 
laikotarpiu bus remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos. Pagal šią strategiją 
taip pat užtikrinama reikiama EIT veiklos 
ir kitų Sąjungos iniciatyvų, politikos sričių 
ir priemonių sąveika ir papildomumas.

Šioje strateginėje inovacijų darbotvarkėje 
(toliau – SID) išdėstyta Europos inovacijų 
ir technologijos instituto (toliau – EIT) 
2021–2027 m. laikotarpio strategija ir 
prioritetai. Tai pagrindinis kito 
programavimo laikotarpio EIT politikos 
dokumentas, jame apibrėžiami EIT tikslai, 
pagrindiniai veiksmai, numatomi rezultatai 
bei poveikis ir reikalingi ištekliai. SID 
užtikrinama, kad EIT veikla būtų reikiamai 
suderinta su [pasiūlymu dėl programos 
„Europos horizontas“] – 2021–2027 m. 
Sąjungos bendrąja mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programa. Pagal šią strategiją 
taip pat užtikrinama reikiama EIT veiklos 
ir kitų Sąjungos programų, politikos sričių, 
priemonių ir įsipareigojimų sąveika ir 
papildomumas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rengiant 2021–2027 m. SID, remtasi 
Europos Komisijos atliktu poveikio 
vertinimu. Joje atsižvelgiama į SID 
projektą, kurį EIT valdyba pateikė Europos 
Komisijai 2017 m. gruodžio 20 d., 
laikydamasi EIT reglamento21. Strategijoje 
taip pat atsižvelgta į naująjį Europos 
Komisijos 2018 m. birželio mėn. 
[pasiūlymą dėl programos „Europos 
horizontas“], ypač į pagrindinį EIT 
vaidmenį įgyvendinant [atvirųjų inovacijų] 
srities veiklą (III veiklos sritis), EIT indėlį 
sprendžiant visuotinius uždavinius, be kitų 
dalykų, jo indėlį siekiant užsibrėžtų 
klimato srities tikslų, Europos pramonės 
konkurencingumo (II veiklos sritis) ir 
pažangaus mokslo (I veiklos sritis) tikslų. 
Rengiant SID remtasi per pastaruosius EIT 
veiklos metus įgyta patirtimi ir plataus 
masto konsultacijų su pagrindiniais 
suinteresuotaisiais subjektais rezultatais.

Rengiant 2021–2027 m. SID, remtasi 
Europos Komisijos atliktu poveikio 
vertinimu. Joje atsižvelgiama į SID 
projektą, kurį EIT valdyba pateikė Europos 
Komisijai 2017 m. gruodžio 20 d., 
laikydamasi ... [EIT reglamento 
(2019/0151(COD))]21. Strategijoje taip pat 
atsižvelgta į naująjį Europos Komisijos 
2018 m. birželio mėn. [pasiūlymą dėl 
programos „Europos horizontas“], ypač į 
pagrindinį EIT vaidmenį įgyvendinant 
[atvirųjų inovacijų] srities veiklą (III 
veiklos sritis), EIT indėlį sprendžiant 
visuotinius ir visuomenės uždavinius, be 
kitų dalykų, jo indėlį siekiant užsibrėžtų 
klimato srities tikslų ir Jungtinių Tautų 
darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir vykdant 
su jais susijusius įsipareigojimus, Europos 
pramonės konkurencingumo (II veiklos 
sritis) ir pažangaus mokslo (I veiklos sritis) 
tikslų. Rengiant SID remtasi per 
pastaruosius EIT veiklos metus įgyta 
patirtimi ir plataus masto konsultacijų su 
pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais 
rezultatais.

__________________ __________________
21 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 294/2008 
dėl Europos inovacijos ir technologijos 
instituto įsteigimo (OL L 97, 2008 4 9, 
p. 1). Su pakeitimais, padarytais 2013 m. 
gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1292/2013 
(OL L 347, 2013 12 11, p. 174).

21 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 294/2008 
dėl Europos inovacijos ir technologijos 
instituto įsteigimo (OL L 97, 2008 4 9, 
p. 1). Su pakeitimais, padarytais 2013 m. 
gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1292/2013 
(OL L 347, 2013 12 11, p. 174).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

SID atsižvelgta į programos „Europos 
horizontas“ strateginį planavimą, siekiant 

SID atsižvelgta į programos „Europos 
horizontas“ strateginį planavimą siekiant 
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užtikrinti, kad SID derėtų su bendrojoje 
programoje numatyta veikla, kitomis 
atitinkamomis Sąjungos programomis, ES 
prioritetais ir įsipareigojimais, taip pat būtų 
užtikrintas didesnis papildomumas ir 
sąveika su nacionalinėmis ir regioninėmis 
finansavimo programomis bei prioritetais.

užtikrinti SID derėjimą su bendrojoje 
programoje numatyta veikla, taip pat 
sinergiją su kitomis atitinkamomis 
Sąjungos programomis, papildomumą jų 
atžvilgiu ir nuoseklumą su ES prioritetais 
ir įsipareigojimais. Ja taip pat siekiama 
didinti papildomumą ir sąveiką su 
nacionalinėmis ir regioninėmis 
finansavimo programomis bei prioritetais.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT įsteigtas 2008 m., siekiant stiprinti 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
novatoriškumo pajėgumus ir taip prisidėti 
prie tvaraus ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo. Jis pirmasis ėmėsi 
švietimo, verslo ir mokslinių tyrimų (žinių 
trikampis) integracijos ir ypač daug 
dėmesio skyrė verslumo talentams ir 
įgūdžiams inovacijų srityje. 2018 m. 
atlikus EIT laikotarpio vidurio vertinimą 
patvirtinta, kad bendras EIT veiklos 
pagrindas tebėra aktualus ir kad į 
inovacijas orientuota žinių trikampio 
integracija tebėra aktuali.

EIT įsteigtas 2008 m., siekiant stiprinti 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
novatoriškumo pajėgumus ir taip prisidėti 
prie tvaraus ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo. Jis pirmasis ėmėsi 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų (žinių trikampis) integracijos ir 
ypač daug dėmesio skyrė verslumo 
talentams, verslo kūrimui ir įgūdžiams 
inovacijų srityje. 2017 m. atlikus EIT 
laikotarpio vidurio vertinimą, patvirtinta, 
kad bendras EIT veiklos pagrindas tebėra 
aktualus ir kad į inovacijas orientuota žinių 
trikampio integracija tebėra aktuali.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per dešimt metų nuo EIT įsteigimo 
inovacijų tempas iš esmės padidėjo. 
Inovacijos keičia ekonomikos sektorių 
struktūrą, esamos verslo sritys nyksta ir 
atsiranda iki šiol neregėtų galimybių. 
Kintant pasaulio ekonominei tvarkai ir 
didėjant tarptautinei konkurencijai, ES 
tampa vis labiau priklausoma nuo talentų ir 

Per dešimt metų nuo EIT įsteigimo 
inovacijų tempas iš esmės padidėjo. 
Inovacijos keičia ekonomikos sektorių ir 
visuomenės struktūrą, esamos verslo sritys 
nyksta ir atsiranda iki šiol neregėtų 
galimybių. Kintant pasaulio ekonominei 
tvarkai, augant klimato kaitos poveikiui ir 
didėjant tarptautinei konkurencijai, ES 
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pajėgumo diegti inovacijas. Bendras 
projektavimas, bendradarbiavimas ir 
bendra kūryba įvairiose mokslo srityse ir 
tarp įvairių švietimo, verslo ir mokslinių 
tyrimų sektorių dar niekada nebuvo tokie 
svarbūs kaip šiandien ir padeda spręsti 
visuotinius su klimato kaita, netausiu 
gamtos išteklių naudojimu, skaitmenine 
transformacija, demografiniais pokyčiais ir 
būsima sveikatos priežiūra bei maistu 
susijusius uždavinius.

tampa vis labiau priklausoma nuo talentų ir 
pajėgumo diegti inovacijas. Bendras 
projektavimas, bendradarbiavimas ir 
bendra kūryba įvairiose mokslo srityse ir 
tarp įvairių švietimo, verslo ir mokslinių 
tyrimų sektorių dar niekada nebuvo tokie 
svarbūs kaip šiandien ir padeda spręsti 
visuotinius iššūkius, pvz., susijusius su 
sveikatos priežiūra, įskaitant pandemijos 
plitimą, maistu, klimato kaita, netausiu 
gamtos išteklių naudojimu, skaitmenine 
transformacija ir demografiniais pokyčiais.

Pagrindimas

Lingvistiniai patikslinimai.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo pat EIT įsteigimo institutas palaipsniui 
įrodė esąs sėkminga visuomenės uždavinių 
sprendimo priemonė. EIT veikia pirmiausia 
per žinių ir inovacijos bendrijas (toliau – 
ŽIB) – didelio masto Europos švietimo ir 
mokymo, verslo ir mokslinių tyrimų 
organizacijų partnerystes. Šiuo metu 
aštuonios ŽIB veikia šiose srityse: klimato 
kaitos, skaitmeninės transformacijos, 
energetikos, maisto, sveikatos, žaliavų, 
judumo mieste ir gamybos kuriant 
pridėtinę vertę (žr. 2 pav.).

Nuo pat EIT įsteigimo institutas palaipsniui 
įrodė esąs unikali visuomenės uždavinių 
sprendimo priemonė, integruojanti žinių 
trikampį. EIT veikia pirmiausia per žinių ir 
inovacijos bendrijas (toliau – ŽIB) – 
didelio masto Europos aukštojo mokslo ir 
mokymo, verslo ir mokslinių tyrimų 
organizacijų ir įstaigų partnerystes. Šiuo 
metu aštuonios ŽIB veikia šiose srityse: 
klimato kaitos, skaitmeninės 
transformacijos, energetikos, maisto, 
sveikatos, žaliavų, judumo mieste ir 
gamybos kuriant pridėtinę vertę.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Kiekvienos ŽIB veiklą vykdo Kiekvienos ŽIB veiklą iki šiol vykdė nuo 
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koordinavimo centrai (toliau – KC22). Tai 
geografiniai centrai, praktiškai atliekantys 
žinių trikampio integravimo darbus. Jie 
steigiami ir formuojami atsižvelgiant į 
atitinkamas nacionalines ir regionines 
inovacijų aplinkybes, naudojantis esamu 
visoje Europoje veikiančių pagrindinių ŽIB 
partnerių laboratorijų, biurų ar centrų 
tinklu.

penkių iki dešimties koordinavimo centrų 
(toliau – KC22). Tai geografiniai centrai, 
kurie, be kita ko, vietos inovacijų 
ekosistemoje sudaro fizinę erdvę vietinei 
sąveikai ir praktiškai atlieka žinių 
trikampio integravimo darbus. Jie steigiami 
ir formuojami atsižvelgiant į atitinkamas 
nacionalines ir regionines inovacijų 
aplinkybes, naudojantis esamu visoje 
Europoje veikiančių pagrindinių ŽIB 
partnerių laboratorijų, biurų ar centrų 
tinklu.

__________________ __________________
22 Koordinavimo centras – geografinis 
rajonas, kuriame veikia pagrindiniai ŽIB 
žinių trikampio partneriai ir kuriame jie 
gali nesunkiai bendrauti, taip sutelkdami 
ŽIB veiklą tame rajone.

22  Koordinavimo centras – fizinė erdvė, 
sukurta atviru ir skaidriu būdu ir 
apimanti tam tikrą geografinį rajoną, 
kuriame veikia pagrindiniai ŽIB žinių 
trikampio partneriai ir kuriame jie gali 
nesunkiai bendrauti, taip sutelkdami ŽIB 
veiklą tame rajone.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŽIB paskirtis yra valdyti šių sričių žinių 
trikampio veiklą:

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— švietimo ir mokymo veiklą (ypač 
magistrantūros ir doktorantūros 
lygmenimis), kurioje daug dėmesio 
skiriama verslumo komponentams, 
siekiant parengti naują talentingų 
specialistų kartą, įskaitant programų, 
kurioms yra suteiktas EIT ženklas23, 

a) aukštąjį mokslą ir mokymo veiklą 
žinių trikampyje, daug dėmesio skiriant 
verslumo komponentams, siekiant parengti 
naują talentingų specialistų kartą, įskaitant 
siekį plėtoti verslumą ir skaitmeninius 
įgūdžius, programas ir veiklą, kuria būtų 
siekiama perkvalifikuoti žmogiškuosius 
išteklius ir pakelti jų kvalifikaciją iš 
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rengimą ir įgyvendinimą; mokymosi visą gyvenimą perspektyvos; 
programų, kurioms suteiktas EIT ženklas23, 
visų pirma magistrantūros ir 
doktorantūros lygmenimis, rengimą ir 
įgyvendinimą; ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas lyčių pusiausvyros užtikrinimui 
ir lyčių aspektu grindžiamam požiūriui, 
ypač tose srityse, kuriose moterų vis dar 
yra nepakankamai, tokiose kaip IRT, 
gamtos mokslai, technologijos, inžinerija 
ir matematika;

__________________ __________________
23 EIT ženklas yra kokybės ženklas, kurį 
EIT suteikia ŽIB švietimo programai, jei ši 
atitinka specialius kokybės kriterijus, 
inter alia, kokybės kriterijus, susijusius su 
verslumo mokymu ir novatoriška patirtinio 
mokymosi programa.

23 EIT ženklas yra kokybės ženklas, kurį 
EIT suteikia ŽIB švietimo programai, jei ši 
atitinka specialius kokybės kriterijus, 
inter alia, kokybės kriterijus, susijusius su 
verslumo mokymu ir novatoriška patirtinio 
mokymosi programa.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 3 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— inovacijų rėmimo veiklą, kad būtų 
kuriami novatoriški produktai, procesai ir 
paslaugos, kuriais išnaudojamos 
konkrečios verslo galimybės;

b) mokslinių tyrimų ir inovacijų 
rėmimo veiklą, kad būtų kuriami 
novatoriški ir darnūs produktai, procesai, 
technologijos ir paslaugos ir 
netechnologiniai sprendimai, kuriais 
išnaudojamos konkrečios verslo galimybės 
arba siekiama socialinio tikslo;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 3 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— verslo kūrimo ir paramos verslui 
veiklą, pvz., spartinimo programas, 
verslininkams padedančias idėjas paversti 
sėkmingomis įmonėmis ir paspartinti 

c) verslo kūrimo ir paramos verslui 
veiklą, pvz., spartinimo programas, 
verslininkams padedančias idėjas paversti 
sėkmingomis įmonėmis ir paspartinti 
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augimo procesą. augimo ir plėtros procesą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto visos esamos ir būsimos ŽIB turi 
dėti visas pastangas, kad daugiau dėmesio 
būtų skiriama į žinių trikampį įtrauktiems 
moksliniams tyrimams, kuriais drauge su 
švietimu ir inovacijomis prisidedama prie 
verslumo ugdymo ir inovacijų 
ekosistemos. Tokiu būdu visos esamos ir 
naujos ŽIB turi užtikrinti trijų žinių 
trikampio pusių pusiausvyrą, kad būtų 
išsaugotas unikalus ŽIB pobūdis.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŽIB yra dinamiškos inovacijų 
ekosistemos, kuriose sukuriama įvairių 
rezultatų (žr. 1 pav.).

Išbraukta.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 1 pav.

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[...] Išbraukta.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 5 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT modelio esmę sudaro švietimas ir 
mokymas, talentų ir įgūdžių ugdymas. 
Jokioje kitoje ES inovacijų srities veikloje 
aukštasis mokslas nėra įtraukiamas į 
inovacijų vertės grandinę tokiu mastu, kaip 
tai daro EIT. EIT švietimo darbotvarkė yra 
labai svarbi verslių ir kvalifikuotų 
novatorių rengimui. Iki 2017 m. 
magistrantūros ir (arba) doktorantūros 
studijų programas, kurioms suteiktas EIT 
ženklas, baigė daugiau kaip 1 700 
absolventų, tūkstančiai dalyvavo įvairaus 
formato verslumo ir novatoriškoje 
švietimo veikloje.

EIT modelio esmę sudaro švietimas ir 
mokymas, talentų ir įgūdžių ugdymas. 
Jokioje kitoje ES inovacijų srities veikloje 
aukštasis mokslas nėra įtraukiamas į 
inovacijų vertės grandinę tokiu mastu, kaip 
tai daro EIT. EIT švietimo darbotvarkė yra 
labai svarbi verslių ir kvalifikuotų 
novatorių rengimui.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT iš kitų inovacijų priemonių išsiskiria 
tuo, kad pagrindinis jo dėmesio objektas 
yra visuotinių uždavinių sprendimas 
integruojant žinių trikampį. Suteikdamas 
ŽIB dotaciją laikotarpiui iki 15 metų, EIT 
siekia savo ilgalaikio tikslo spręsti 
visuotinius uždavinius pasinaudojant 
novatoriškais produktais ir paslaugomis ir 
suteikiant mūsų visuomenei ir piliečiams 
konkrečią naudą. EIT taip pat užsibrėžė 
tikslą, kad per 15 metų ŽIB taptų 
finansiškai tvarios, – tai unikalus aspektas, 
padedantis siekti, kad inovacijų priemonė 
būtų orientuota į veiklą ir rezultatus. Tuo 
tikslu ŽIB turi parengti ir įgyvendinti 
tokias strategijas, kurios padėtų uždirbti 
pajamų, kad ŽIB galėtų išsaugoti inovacijų 
ekosistemą ir tada, kai dotacijos 
susitarimo laikotarpis pasibaigs.

EIT iš kitų inovacijų priemonių išsiskiria 
tuo, kad pagrindinis jo dėmesio objektas 
yra visuotinių ir visuomenės uždavinių 
sprendimas integruojant žinių trikampį. 
Suteikdamas ŽIB dotaciją laikotarpiui iki 
15 metų, EIT užtikrina ilgalaikį stabilumą, 
kad būtų sudarytos sąlygos paramos 
gavėjams, pasinaudojant novatoriškais ir 
darniais produktais, procesais, 
paslaugomis ir sprendimais, spręsti 
visuotinius ir visuomenės uždavinius ir 
duoti konkrečios naudos mūsų visuomenei 
ir piliečiams. EIT taip pat užsibrėžė tikslą, 
kad per 15 metų ŽIB taptų finansiškai 
tvarios, – tai unikalus aspektas, kuris 
turėtų padėti siekti, kad inovacijų 
priemonė būtų orientuota į veiklą ir 
poveikį. Tuo tikslu ŽIB, glaudžiai 
bendradarbiaudama su EIT, turi parengti 
ir įgyvendinti tokias strategijas, kurios 
padėtų uždirbti pajamų, kad ŽIB 
užsitikrintų finansinę nepriklausomybę ir 
galėtų išsaugoti inovacijų ekosistemą ir 
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baigus galioti ilgalaikiams partnerystės 
pagrindų susitarimams su EIT. ŽIB 
inovacijos ir rinkai artima veikla 
finansiškai tvarios turėtų tapti kuo 
greičiau ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip 
per 15 metų nuo jų įsteigimo dienos. Vis 
dėlto pagal ... [Reglamentas dėl EIT] 11 
straipsnį turėtų būti suteikta galimybė 
ŽIB aukštojo mokslo, mokymo ir 
horizontalios struktūros veiklai ir toliau 
gauti EIT finansavimą, atlikus išsamų 
nepriklausomų ekspertų vertinimą ir 
esant teigiamai jo išvadai.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT pagal savo metodiką prisideda ir prie 
inkrementinių, ir prie ardomųjų inovacijų, 
veiksmingai šalinant rinkos 
nepakankamumą ir padedant pertvarkyti 
pramonės sektorius. Tai įgalina kurti 
ilgalaikes verslo strategijas, kaip spręsti 
visuotinius uždavinius, ir padeda kurti 
svarbiausias sąlygas, kurios būtinos tam, 
kad tinkamai veikianti inovacijų 
ekosistema galėtų augti ir inovacijos 
klestėtų.

EIT pagal savo metodiką padeda didinti 
atsparumą, didinti tvarumą ir prisideda ir 
prie inkrementinių, ir prie ardomųjų 
inovacijų veiksmingai šalinant rinkos 
nepakankamumą, padedant pertvarkyti 
pramonės sektorius, taip pat remiant 
startuolių, atžalinių įmonių ir mažųjų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ) steigimąsi. Tai 
įgalina kurti ilgalaikes verslo strategijas, 
kaip spręsti visuotinius ir visuomenės 
uždavinius, ir padeda kurti svarbiausias 
sąlygas, kurios būtinos tam, kad tinkamai 
veikianti inovacijų ekosistema galėtų augti 
ir inovacijos klestėtų.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT suteikia efektyvią ir veiksmingą ŽIB 
kūrimo, plėtros ir valdymo platformą, 
kurioje galima išnaudoti stiprų tinklo 
poveikį ir gauti papildomų teigiamų 

EIT suteikia efektyvią ir veiksmingą ŽIB 
kūrimo, plėtros ir valdymo platformą, 
kurioje galima išnaudoti stiprų tinklo 
poveikį ir gauti papildomų teigiamų 
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rezultatų (žr. 2 pav.). 2009 m. sukurtos 
pirmosios ŽIB („EIT Digital“, „EIT 
Climate-KIC“ ir „EIT InnoEnergy“) veikia 
stabiliai ir brandžiai. Nuo 2024 m., 
sukakus ilgiausiam galimam dotacijos 
terminui, jų partnerystės pagrindų 
susitarimai bus nutraukti. Antrosios ir 
trečiosios kartos ŽIB („EIT Health“, „EIT 
Raw Materials“ (2014 m.) ir „EIT Food“ 
(2016 m.) savo veiklą dar brandina. Dvi 
2018 m. gruodžio mėn. paskirtos ŽIB – 
„EIT Urban Mobility“ ir „EIT 
Manufacturing“ – pradeda veiklą 2019 m.

rezultatų. ŽIB gyvavimo ciklas paprastai 
trunka nuo septynerių iki penkiolikos 
metų. 2009 m. sukurtos pirmosios ŽIB 
(„EIT Digital“, „EIT Climate-KIC“ ir „EIT 
InnoEnergy“) jau yra pasiekusios brandos 
etapą ir po 2024 m., remiantis EIT 
reglamento 11 straipsniu, jų partnerystės 
pagrindų susitarimai turėtų baigti galioti. 
Tačiau EIT valdyba, atlikusi išsamų 
nepriklausomų ekspertų vertinimą, gali 
nuspręsti dėl galimo  partnerystės 
pagrindų susitarimo galiojimo pratęsimo. 
Galiojimo negalima pratęsti daugiau nei 
trejiems metams. Antrosios ir trečiosios 
kartos ŽIB („EIT Health“, „EIT Raw 
Materials“ (2014 m.) ir „EIT Food“ 
(2016 m.) savo veiklą dar brandina. Dvi 
2018 m. gruodžio mėn. paskirtos ŽIB – 
„EIT Urban Mobility“ ir „EIT 
Manufacturing“ – pradėjo veiklą 2019 m.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 2 pav.

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 9 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per savo aštuonias ŽIB, vienijančias 
daugiau kaip 1 000 partnerių verslo, 
mokslinių tyrimų ir švietimo srityse, EIT 
atstovauja didžiausiai ES remiamai 
inovacijų ekosistemai. EIT suteikė paramą 
daugiau kaip 1 200 startuolių ir 
novatoriškų įmonių, kurios pritraukė 
daugiau kaip 890 mln. EUR išorės 
finansavimo, o paramą gavę startuoliai 
sukūrė daugiau kaip 6 000 darbo vietų. 

Per savo aštuonias ŽIB, vienijančias 
daugiau kaip 1 000 partnerių verslo, 
mokslinių tyrimų ir švietimo srityse, EIT 
atstovauja didžiausiai ES remiamai 
inovacijų ekosistemai. EIT suteikė paramą 
daugiau kaip 1 200 startuolių ir 
novatoriškų įmonių, kurios pritraukė 
daugiau kaip 890 mln. EUR išorės 
finansavimo, o paramą gavę startuoliai 
sukūrė daugiau kaip 6 000 darbo vietų. 
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Daugiau kaip 50 proc. ŽIB partnerių yra 
verslo sektoriaus subjektai (pramonės 
įmonės, MVĮ ir startuoliai), kurių veikla 
glaudžiai susijusi su rinka. Tai, kad 
kiekviena ŽIB įgyja vis daugiau 
partnerių, yra požymis, jog EIT modelis 
yra patrauklus ir turi ilgalaikių 
perspektyvų. Iki 2019 m. EIT ŽIB veikloje 
dalyvavo daugiau kaip 600 įmonių, 250 
aukštojo mokslo institucijų (toliau – 
AMI), 200 mokslinių tyrimų organizacijų 
ir daugiau kaip 50 pilietinės visuomenės 
organizacijų bei institucijų.

Daugiau kaip 50 proc. ŽIB partnerių yra 
verslo sektoriaus subjektai (pramonės 
įmonės, MVĮ ir startuoliai), kurių veikla 
glaudžiai susijusi su rinka.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 10 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kadangi regionų inovacijų našumas tebėra 
skirtingas, siekdamas plėsti savo regioninę 
informavimo veiklą šalyse, kuriose 
inovacijų diegiama mažai ir vidutiniškai, 
2014 m. EIT sukūrė regioninę inovacijų 
sistemą (toliau – RIS). Naudodamasis RIS, 
EIT išplėtė savo veiklą visoje Europoje ir 
dabar siūlo galimybę regionams, kurių 
inovacijų našumas yra mažas, tapti ŽIB 
bendruomenės nariais ir dalyvauti žinių 
trikampio veikloje. Tai atspindi ir EIT 
finansavimo, skiriamo ES 13 partneriams, 
dalis (nuo 2018 m. – 8,3 proc., palyginti 
su 4,8 proc. pagal programą 
„Horizontas 2020“).

Atsižvelgdamas į tai, kad regionų inovacijų 
našumas tebėra skirtingas, siekdamas plėsti 
savo regioninę informavimo veiklą šalyse 
ir regionuose, kuriuose inovacijų diegiama 
mažai ir vidutiniškai, 2014 m. EIT sukūrė 
regioninę inovacijų sistemą (toliau – RIS). 
Naudodamasis RIS, EIT turi toliau plėsti 
savo veiklą visoje Europoje ir turi būti 
siekiama suteikti naujų galimybių šalims 
ir regionams tose valstybėse, kurių 
inovacijų našumas prastesnis, kaip 
apibrėžta Reglamento [xxx], kuriuo 
nustatoma programa „Europos 
horizontas“, 2 straipsnio 15a punkte, jei 
jie nėra šalys ar regionai, kurių mokslinių 
tyrimų ir inovacijų našumas žemas, bet 
yra šalys ar regionai tose valstybėse, 
kurios  priskiriamos prie nedaug ar 
vidutiniškai novatorių turinčių šalių pagal 
Europos inovacijų diegimo rezultatų 
suvestinę, tapti EIT bendruomenės dalimi 
ir dalyvauti žinių trikampio veikloje. Taip 
pat bus naudojamasi RIS siekiant tose 
šalyse ar regionuose įsteigti naujus EIT 
inovacijos centrus ar KC. Be to, ŽIB turi 
glaudžiai bendradarbiauti su 
vadovaujančiosiomis institucijomis 
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visuose regionuose, kuriuose įsisteigę RIS 
partneriai, kad skatintų plačiau naudotis 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms 
skirtomis Sąjungos struktūrinių ir 
investicinių fondų lėšomis.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 3 pav.

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 11 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT pavyko išlikti dinamiškam ir 
įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ sukurti sėkmingo ŽIB 
valdymo principus bei taisykles, kaip 
reikalaujama EIT reglamente. Kadangi 
EIT veikia savarankiškai, jis galėjo 
išbandyti ir veiksmingai įgyvendinti keletą 
savo paramos gavėjų valdymo naujovių, 
pavyzdžiui, taikyti konkurencingą 
finansavimo mechanizmą, nustatyti 
finansinio tvarumo tikslus ir konkrečius 
pagrindinius veiklos rodiklius.

EIT pavyko išlikti dinamiškam ir 
įgyvendinant bendrąją programą 
„Horizontas 2020“ sukurti sėkmingo ŽIB 
valdymo principus bei taisykles, kaip 
reikalaujama ... [EIT reglamentas 
(2019/0151(COD))]. Kadangi EIT veikia 
savarankiškai, jis galėjo išbandyti ir 
veiksmingai įgyvendinti keletą savo 
paramos gavėjų valdymo naujovių, 
pavyzdžiui, taikyti konkurencingą 
finansavimo mechanizmą, kuris turėtų 
tapti standartine finansavimo sistema, 
nustatyti finansinio tvarumo tikslus ir 
konkrečius pagrindinius veiklos rodiklius. 
EIT ir jo ŽIB vykdo veiklą kuo labiau 
vadovaudamiesi programos „Europos 
horizontas“ pavyzdiniu dotacijos 
susitarimu ir taiko Reglamento ... [EIT 
reglamentas] 8 straipsnyje nurodytas nuo 
programos „Europos horizontas“ 
taisyklių nukrypti leidžiančias nuostatas, 
kai jiems reikia įgyvendinti savo tikslus ir 
kai tai tinkamai pagrįsta.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT yra bendrosios programos „Europos 
horizontas“ dalis. Be kitų dalykų, jis siekia 
daryti mokslinį, ekonominį ir (arba) 
technologinį ir visuomeninį poveikį ir taip 
padėti stiprinti Sąjungos mokslinę ir 
technologinę bazę, įgyvendinti Sąjungos 
strateginius politikos prioritetus, didinti 
visų valstybių narių konkurencingumą, 
įskaitant pramonės sektoriuje, padėti 
spręsti visuotinius uždavinius, be kitų 
dalykų, siekti darnaus vystymosi tikslų. 
Pagrindinė šios veiklos sėkmės sąlyga – 
reikia atsižvelgti į nuolatinį poreikį visoje 
Sąjungoje didinti novatoriškumo 
pajėgumus. ES tenka spręsti tris 
konkrečius uždavinius ir ,planuodamas 
2021–2027 m. laikotarpio veiklą, EIT į 
juos atsižvelgs. Tai matyti ir iš bendrų EIT 
tikslų.

EIT yra neatskiriama bendrosios 
programos „Europos horizontas“ dalis. Be 
kitų dalykų, jis siekia daryti mokslinį, 
ekonominį ir (arba) technologinį ir 
visuomeninį poveikį ir taip padėti stiprinti 
Sąjungos mokslinę ir technologinę bazę. 
EIT ir ŽIB tikslai turi padėti įgyvendinti 
Sąjungos strateginius prioritetus ir 
prisidėti prie ES tikslų ir politikos, 
įskaitant Europos žaliąjį kursą, Europos 
ekonomikos gaivinimo planą, Europos 
duomenų, skaitmeninės srities, MVĮ ir 
pramonės strategijas, ir Europos 
strateginio savarankiškumo užtikrinimo. 
Be to, jis turi padėti spręsti pasaulinius ir 
visuomenės uždavinius, įskaitant DVT, 
laikantis Paryžiaus susitarimo principų, ir 
užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2050 m. 
būtų pasiekta neutralizuoto ŠESD 
poveikio ekonomika. Pagrindinė šios 
veiklos sėkmės sąlyga – reikia atsižvelgti į 
nuolatinę būtinybę įtraukti visus talentus į 
Sąjungos veiklą, didinti moterų 
dalyvavimą, teikti rinkai ir visuomenei 
mokslinių tyrimų ir plėtros rezultatus ir 
taip didinti novatoriškumo pajėgumus 
visoje Sąjungoje. ES tenka spręsti penkis 
konkrečius uždavinius ir EIT, 
planuodamas 2021–2027 m. laikotarpio 
veiklą, į juos atsižvelgs, kaip matyti iš 
bendrų EIT tikslų.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma, ekonominis sukrėtimas, susijęs su 
COVID-19 plitimu, padarė didelį poveikį 
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universitetams, tyrėjams, įmonėms ir 
kitiems EIT suinteresuotiesiems 
subjektams. Svarbu nustatyti ir spręsti su 
tuo susijusias problemas, visų pirma 
galimybių gauti finansavimą problemas, 
kad būtų apsaugotas žinių trikampis ir 
atkurtas visų suinteresuotųjų subjektų 
pasitikėjimas savimi ir vienas kitu. 
Vidutinės trukmės laikotarpiu visos ŽIB 
turi prisitaikyti prie sukrėtimo poveikio ir 
perorientuoti savo kryptis ir veiklą, todėl 
jos turi gebėti veikti greitai ir būti 
lanksčios, kad galėtų ieškoti naujų 
galimybių. Be to, mūsų visuomenei ir 
ekonomikai gali būti daromas ilgalaikis 
poveikis, pavyzdžiui, reikia didinti tiekimo 
grandinių patikimumą ir mažinti jų 
sudėtingumą, stebėti vartotojų paklausos 
pokyčius, stiprinti strateginės gamybos 
reindustrializaciją ir susigrąžinimą iš kitų 
valstybių ir prisidėti prie skaitmeninės 
transformacijos.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma, šiandien vis svarbesnis ekonomikos 
variklis yra žmonių bei organizacijų 
įgūdžiai ir gebėjimai idėjas paversti 
produktais ir paslaugomis. Šiandien visus 
pokyčius lemia įgūdžiai inovacijų srityje ir 
verslumo kultūra – šiuo atžvilgiu ypač 
pažymėtina technologijų ir mokslo sritis, 
tačiau tai vis dažniau vyksta ir kitose 
srityse. Labai reikia toliau stiprinti Europos 
aukštojo mokslo institucijų novatoriškumo 
pajėgumus. EIT turi unikalią galimybę šių 
tikslų siekti pagal programą „Europos 
horizontas“.

Antra, šiandien vis svarbesnis visuomenės 
ir ekonomikos variklis yra žmonių bei 
organizacijų įgūdžiai ir gebėjimai idėjas 
paversti naujais produktais, procesais, 
paslaugomis, verslais ir visuomeniniais 
modeliais. Inovacijos, verslumo kultūra, 
inovacinių sprendimų įsisavinimas 
rinkoje ir didesnės investicijos į švietimą, 
mokslinius tyrimus ir inovacijas bus labai 
svarbūs, jei Sąjunga norės sėkmingai 
pereiti prie konkurencingos skaitmeninės, 
nuo iškastinio kuro nepriklausomos ir 
įtraukios visuomenės. Labai reikia toliau 
stiprinti tarpdisciplininį bendradarbiavimą 
ir daugiadalykį mokymąsi, taip pat 
Europos aukštojo mokslo institucijų ir kitų 
mokslinių tyrimų organizacijų 
novatoriškumo pajėgumus. EIT turi 
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unikalią galimybę šių tikslų siekti pagal 
programą „Europos horizontas“.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Antra, svarbus inovacijas įgalinantis 
veiksnys yra fizinis artumas. Iniciatyvos, 
kuriomis siekiama plėtoti inovacijų tinklus 
ir teikti paslaugas, kuriomis būtų remiamas 
žinių ugdymas, dalijimasis jomis ir žinių 
perdavimas, atlieka svarbų vaidmenį 
skatinant verslo, akademinių, mokslinių 
tyrimų organizacijų, valdžios institucijų ir 
fizinių asmenų bendradarbiavimą. Vis 
dėlto, kaip matyti iš kasmetinės Europos 
inovacijų rezultatų suvestinės, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų našumas įvairiose ES 
šalyse labai skiriasi. Itin svarbu, kad 
inovacijos būtų įtraukios ir įgyvendinamos 
vietos teritorijose. Kadangi EIT veikla 
vykdoma pagal konkrečią vietą, ji yra labai 
tinkama priemonė, padedanti stiprinti 
vietos inovacijų ekosistemas.

Trečia, svarbus inovacijas įgalinantis 
veiksnys yra artumas. Iniciatyvos, kuriomis 
siekiama plėtoti inovacijų tinklus ir teikti 
paslaugas, kuriomis būtų remiamas žinių 
ugdymas, dalijimasis jomis ir žinių 
perdavimas, atlieka svarbų vaidmenį 
skatinant verslo, akademinių, mokslinių 
tyrimų organizacijų, valdžios institucijų ir 
fizinių asmenų bendradarbiavimą. Vis 
dėlto, kaip matyti iš kasmetinės Europos 
inovacijų rezultatų suvestinės, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų našumas įvairiose ES 
šalyse labai skiriasi – tai pripažinta 
programoje „Europos horizontas“. Itin 
svarbu, kad inovacijos būtų įtraukios ir 
įgyvendinamos vietos teritorijose, ypatingą 
dėmesį skiriant aktyvesniam MVĮ ir 
trečiojo sektoriaus organizacijų 
dalyvavimui. Kadangi EIT veikla vykdoma 
pagal konkrečią vietą, ji yra labai tinkama 
priemonė, padedanti stiprinti vietos ir 
regionų inovacijų ekosistemas ir 
pateikianti naujus tvarios ekonomikos 
modelius. EIT ir ŽIB veiklą vis dar reikia 
labiau susieti su regioninėmis ir 
pažangiosios specializacijos strategijomis.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 papunkčio 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ketvirta, talentų judėjimas ir mokslinių 
tyrimų bei inovacijų galimybės valstybėse 
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narėse labai skiriasi. EIT turi priimti 
priemones, kuriomis siekiama išplėsti jo 
geografinę aprėptį Sąjungoje, sumažinti 
ŽIB finansinio pasiskirstymo 
koncentraciją, kovoti su protų 
nutekėjimu, visų pirma iš rytinių ir 
pietinių valstybių narių, ir skatinti 
studentų, mokslininkų ir verslininkų 
judėjimą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 papunkčio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galiausiai reikėtų pažymėti, kad 
dinamiškai inovacijų ekosistemai yra 
reikalingas žinių, infrastruktūros ir talentų 
derinys. Siekiant užtikrinti, kad riboti 
ištekliai būtų tinkamai ir efektyviai 
investuojami į mokslinius tyrimus, reikia 
sukurti pagrindines Europos mokslinių 
tyrimų, švietimo ir inovacijų subjektų 
bendradarbiavimo sąlygas ir jų tarpusavio 
sąveiką. Žinių trikampio integracijos 
didinimas per esamas ir naujas ŽIB – tai 
jau pasiteisinęs inovacijoms palankios 
aplinkos kūrimo būdas ir tai yra 
pagrindinis EIT tikslas.

Galiausiai reikėtų pažymėti, kad 
dinamiškai inovacijų ekosistemai yra 
reikalingas žinių, investicijų, 
infrastruktūros ir talentų derinys. Siekiant 
užtikrinti, kad riboti ištekliai būtų tinkamai 
ir efektyviai investuojami ir būtų 
pasinaudojama kitų finansavimo šaltinių 
svertu, siekiant finansinio tvarumo, reikia 
sukurti pagrindines Europos mokslinių 
tyrimų, švietimo ir inovacijų subjektų 
bendradarbiavimo sąlygas ir jų tarpusavio 
sąveiką. Žinių trikampio integracijos 
didinimas per esamas ir naujas ŽIB, 
susisiekiant su naujais partneriais kituose 
sektoriuose ir kituose regionuose ir juos 
integruojant – tai jau pasiteisinęs 
inovacijoms palankios aplinkos kūrimo 
būdas ir tai yra pagrindinis EIT tikslas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, neatskiriama programos „Europos 
horizontas“ dalis, ir toliau sieks savo visa 
apimančių tikslų ir prioritetų. ŽIB dalyvaus 
Europos institucijų partnerystėse, taigi 

EIT, neatskiriama programos „Europos 
horizontas“ dalis, ir toliau sieks savo visa 
apimančių tikslų ir prioritetų. Pagal 
programą „Europos horizontas“ ŽIB 
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laikysis tam tikrų principų ir gyvavimo 
ciklo kriterijų, siekdamos užtikrinti, kad 
pačios būtų darnesnės, atviresnės ir 
orientuotos į poveikį. Todėl bendri EIT 
tikslai atitinka bendrą programoje 
„Europos horizontas“ numatytą EIT 
vaidmenį ir jo vietą [„Novatoriškos 
Europos“ veiklos srityje].

laikomos Europos partnerystėmis, taigi jos 
laikysis Reglamento [xxx] [kuriuo 
nustatoma programa „Europos 
horizontas“] 8 straipsnyje ir III priede 
nustatytų principų ir gyvavimo ciklo 
kriterijų. Todėl bendri EIT tikslai atitinka 
bendrą programoje „Europos horizontas“ 
numatytą EIT vaidmenį ir jo vietą 
[„Novatoriškos Europos“ veiklos srityje]. 
Todėl EIT glaudžiai bendradarbiauja su 
kitomis programos „Europos horizontas“ 
veiklos srities „Novatoriška Europa“ 
įgyvendinimo institucijomis ir deda visas 
pastangas, kad prisidėtų prie „vieno 
langelio“, skirto inovacijoms.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ETI veiklos motyvas – kompetencija. Ji 
skatina kokybiškesnį žinių trikampio 
integravimą, be kita ko, naujose inovacijų 
bendruomenėse. Geografinis 
pasiskirstymas yra dar vienas svarbus 
elementas, todėl ŽIB turi būti atviros ir 
skaidrios visą savo veiklos vykdymo 
laikotarpį.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visa apimančios EIT intervencinės veiklos 
sritys apibrėžtos [pasiūlyme dėl programos 
„Europos horizontas“]. EIT ir toliau rems 
savo žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB), 
siekdamas stiprinti inovacijų ekosistemas, 
padedančias spręsti pasaulinius uždavinius. 

Visa apimančios EIT intervencinės veiklos 
sritys apibrėžtos Reglamento [xxx], kuriuo 
nustatoma programa „Europos 
horizontas“, I ir Ia prieduose. EIT ir toliau 
rems savo žinių ir inovacijos bendrijas 
(ŽIB), siekdamas stiprinti inovacijų 
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EIT to sieks skatindamas švietimo, 
mokslinių tyrimų ir verslo integraciją, taip 
kurdamas inovacijoms palankią aplinką, ir, 
užtikrinęs glaudžią sąveiką ir papildomumą 
su Europos inovacijų taryba (toliau – EIC), 
ugdydamas bei remdamas naujos kartos 
verslininkus ir skatindamas steigti 
novatoriškas įmones. Tai darydamas, jis 
visų pirma:

ekosistemas, padedančias spręsti 
pasaulinius ir visuomenės uždavinius, 
visiškai suderintus su programa „Europos 
horizontas“. EIT to sieks skatindamas 
aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir 
verslo integraciją, taip kurdamas 
inovacijoms palankią aplinką, ir, užtikrinęs 
glaudžią sąveiką ir papildomumą su 
Europos inovacijų taryba (toliau – EIC), 
ugdydamas bei remdamas naujos kartos 
verslininkus, nepamiršdamas lyčių 
aspekto ir spręsdamas lyčių atotrūkio 
verslumo srityje problemą, skatindamas 
steigti novatoriškas įmones, ypatingą 
dėmesį skiriant MVĮ. Tai darydamas, jis 
visų pirma privalo:

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) gerindamas švietimą skatins 
inovacijas ir verslumą;

(2) skatinti inovacijas ir verslumą, 
įgūdžių ugdymą, remdamas aukštojo 
mokslo švietimo įstaigų verslumo 
pertvarką, įtraukesnį, kokybiškesnį 
švietimą ir kuravimą, atsižvelgiant į 
mokymosi visą gyvenimą perspektyvą, ir 
tarpvalstybines mainų programas 
Sąjungoje;

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) pasiūlys rinkai naujų pasaulinių 
uždavinių sprendimo būdų.

(3) kurti naujus naujus pasaulinių ir 
visuomenės uždavinių sprendimo būdus.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į EIT kylančius uždavinius 
(jie aprašyti 1.3 skyriuje) ir siekiant 
prisidėti prie pirmiau minėtų [pasiūlyme 
dėl programos „Europos horizontas“] 
išdėstytų EIT visa apimančių tikslų 
įgyvendinimo, nustatyti tokie 2021–
2027 m. laikotarpio konkretūs tikslai:

Atsižvelgiant į EIT kylančius uždavinius 
(jie aprašyti 1.3 skyriuje) ir siekiant 
prisidėti prie pirmiau minėtų Reglamento 
[xxx], kuriuo nustatoma programa 
„Europos horizontas“, I ir Ia prieduose 
išdėstytų EIT visa apimančių tikslų 
įgyvendinimo, nustatyti tokie 2021–
2027 m. laikotarpio konkretūs tikslai:

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 2 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) didinti ŽIB poveikį ir žinių 
trikampio integraciją;

(a) didinti ŽIB poveikį ir jų skaidrumą 
ir stiprinti žinių trikampio integraciją;

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 2 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a a) didinti ŽIB atvirumą įtraukiant 
įvairesnių suinteresuotųjų subjektų iš 
visos Sąjungos;

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) skatinant organizacinius pokyčius 
aukštojo mokslo institucijose (AMI), 

(b) didinti aukštojo mokslo sektoriaus 
verslumo ir novatoriškumo pajėgumus 
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didinti aukštojo mokslo sektoriaus 
novatoriškumo pajėgumus;

visoje Sąjungoje skatinant ŽIB ir stebint, 
kaip jos gerina integraciją į inovacijų 
ekosistemas ir skatina organizacinius 
pokyčius aukštojo mokslo institucijose 
(AMI);

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) plėsti EIT regioninę veiklą, siekiant 
visoje ES sumažinti regionų 
novatoriškumo pajėgumų skirtumus.

(c) plėsti EIT ir jo ŽIB regioninę 
veiklą, taip pat užtikrinti geresnę rezultatų 
sklaidą ir naudojimą, siekiant visoje ES ir 
atskirose valstybėse narėse sumažinti 
regionų novatoriškumo pajėgumų 
skirtumus, kad būtų užtikrinta 
subalansuota geografinė aprėptis.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įgyvendinti dvejų metų reagavimo į 
krizę programą pakankamai lanksčiai, 
kad būtų galima prisidėti prie dabartinių 
inovacijų ekosistemų apsaugos ir padėti 
EIT suinteresuotiesiems subjektams 
pasirengti ekonomikos atsigavimui.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendindamas šiuos tikslus, EIT padės 
užtikrinti mokslinį, ekonominį ir (arba) 
technologinį bei visuomeninį programos 

Įgyvendindamas šiuos tikslus, EIT padės 
užtikrinti mokslinį, ekonominį ir (arba) 
technologinį bei visuomeninį programos 
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„Europos horizontas“ poveikį. EIT toliau 
stiprins inovacijų ekosistemas, 
padedančias spręsti visuotinius 
uždavinius, skatindamas žinių trikampio 
integraciją ŽIB veiklos srityse. Pagal 
programą „Europos horizontas“ vykstantis 
strateginio planavimo procesas užtikrins, 
kad EIT veikla būtų geriau suderinta su 
kita pagal programą „Europos horizontas“ 
vykdoma veikla. Remiantis ankstesnio 
laikotarpio rezultatais, EIT atliks svarbų 
vaidmenį atvirųjų inovacijų veiklos srityje.

„Europos horizontas“ poveikį. Pagal 
programą „Europos horizontas“ vykstantis 
strateginio planavimo procesas užtikrins, 
kad EIT veikla būtų geriau suderinta su 
kita pagal programą „Europos horizontas“ 
vykdoma veikla. EIT atliks svarbų 
vaidmenį veiklos srityje „Novatoriška 
Europa“ ir visoje programoje „Europos 
horizontas“.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad būtų pasiektas veiklos srities 
[„Novatoriška Europa“] poveikis, bus 
reikalinga tvirta EIT ir Europos inovacijų 
tarybos sąveika. EIT ir EIC vykdys viena 
kitą papildančią veiklą, stengdamosi 
suderinti paramą, teikiamą novatoriškoms 
įmonėms. Atsižvelgdamas į savo ŽIB 
patirtį, EIT teiks verslo spartinimo 
paslaugas ir rengs mokymus EIC skirto 
finansavimo gavėjams.

Reikalinga tvirta visų trijų įgyvendinimo 
institucijų, atsakingų už veiklos sritį 
[„Novatoriška Europa“], sąveika. Per EIT 
laikotarpio vidurio peržiūrą bus įvertinta 
galimybė sukurti inovacijoms skirtą 
„vieną langelį“. Šis „vienas langelis“ 
galėtų turėti bent tris pagrindines kryptis: 
žinių trikampio integracija, Europos 
inovacijų ekosistemos, mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje aktyviai veikiančių MVĮ 
ir startuolių veiklos masto didinimas. Visų 
pirma, EIT ir Europos inovacijų taryba 
vykdys viena kitą papildančią veiklą, 
stengdamosi racionalizuoti paramos 
teikimą novatoriškoms įmonėms, įskaitant 
verslo spartinimo paslaugas ir mokymus.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT taip pat sukurs EIC paramos gavėjams 
palankesnę prieigą prie ŽIB inovacijų 

ŽIB turėtų skatinti kurti novatoriškas 
įmones, užtikrindama glaudžią sąveiką ir 
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ekosistemų ir atitinkamų žinių trikampio 
dalyvių. Tokiu būdu EIC paramos gavėjai 
gali aktyviai įsitraukti į ŽIB veiklą ir 
naudotis ŽIB paslaugomis. Kartu EIT 
paramos gavėjai galės kreiptis dėl EIC 
priemonių, kai negalės gauti EIT ŽIB 
paramos. EIC gali padėti didelio augimo 
galimybių turintiems ŽIB remiamiems 
startuoliams sparčiai plėsti savo veiklą. 
Ypač pažymėtina, kad novatoriškiausioms 
ŽIB remiamoms įmonėms (jeigu jas 
pasirinks EIC) gali būti skiriama mišri 
finansinė parama pagal programą „EIC 
Accelerator“ ir (arba) finansinė parama 
pagal programos „InvestEU“ priemones.

papildomumą su Europos inovacijų 
tarybos veikla. EIT aktyviai dalyvaus EIC 
forumo veikloje ir kurs ryšius tarp EIT 
bendruomenės ir atitinkamos veiklos, 
kuria remiamos inovacijų ekosistemos, 
kad būtų išvengta dubliavimosi ir 
užtikrinta veiksmų darna bei 
papildomumas. EIT užtikrins EIC 
paramos gavėjams lengvesnę prieigą prie 
ŽIB inovacijų ekosistemų ir atitinkamų 
žinių trikampio dalyvių. Tokiu būdu EIC 
paramos gavėjai gali aktyviai įsitraukti į 
ŽIB veiklą ir naudotis ŽIB paslaugomis. 
Sykiu EIT paramos gavėjai galės kreiptis 
dėl EIC paramos priemonių, kurios 
papildytų EIT ŽIB teikiamas paslaugas. 
EIC gali padėti didelio augimo galimybių 
turintiems ŽIB remiamiems startuoliams 
sparčiai plėsti savo veiklą. Ypač 
pažymėtina, kad novatoriškiausios ŽIB 
remiamos įmonės gali skubos tvarka 
naudotis EIC veiksmais, visų pirma joms 
gali būti skiriama mišri finansinė parama 
pagal programą „EIC Accelerator“ ir (arba) 
finansinė parama pagal programos 
„InvestEU“ priemones. Be to, ŽIB nustato 
savo bendruomenės MVĮ ir startuolius, 
kuriems reikia paramos, kad jie galėtų 
pasinaudoti nacionaliniais ir Europos 
fondais ir finansinėmis programomis, kad 
galėtų užtikrinti jų išlikimą. Šiuo tikslu 
ŽIB glaudžiai bendradarbiauja su EIT, 
EIC ir nacionalinėmis valdžios 
institucijomis.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT užtikrins didesnę sąveiką su 
programomis ir iniciatyvomis, 
vykdomomis [pažangaus mokslo] veiklos 
srityje, siekiant paskatinti žinių, įgytų 
atliekant fundamentinius mokslinius 
tyrimus, perdavimą konkrečioms 

EIT taip pat užtikrins didesnę sąveiką su 
visomis misijomis ir susijusiomis 
partnerystėmis, pvz., PRIMA, IMI, 
EDCTP, FCH, ECSEL, ir su 
programomis ir iniciatyvomis, 
vykdomomis [pažangaus ir atviro mokslo] 
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prietaikoms, kad jos būtų panaudotos 
visuomenės labui. Visų pirma, pagal 
programą „Marie Skłodowskos-Curie 
veiksmai“ (MSCA) EIT bendradarbiaus 
ugdydamas MSCA mokslinių bendradarbių 
inovacinius ir verslumo įgūdžius.

veiklos srityje, siekiant paskatinti žinių, 
įgytų atliekant fundamentinius mokslinius 
tyrimus, perdavimą konkrečioms 
prietaikoms, kad jos būtų panaudotos 
visuomenės labui. Visų pirma, pagal 
programą „Marie Skłodowskos-Curie 
veiksmai“ (MSCA) ir Europos mokslinių 
tyrimų tarybą (ERC) EIT bendradarbiaus 
ugdydamas MSCA mokslinių bendradarbių 
ir ERC dotacijų gavėjų inovacinius ir 
verslumo įgūdžius. Toks 
bendradarbiavimas vykdomas 
savanoriškai ir dėl jo nedidėja paramos 
gavėjams tenkanti administracinė našta.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT prisidės prie [visuotinių uždavinių ir 
pramonės konkurencingumo] veiklos 
srities ir papildys atitinkamą veiklą, skirtą 
pasauliniams uždaviniam spręstis ir ES 
konkurencingumui pasaulyje didinti. Ypač 
pažymėtina, kad per savo ŽIB EIT stengsis 
prisidėti prie atitinkamų misijų ir teminių 
klasterių bei kitų Europos partnerysčių, 
visų pirma remdamas paklausos priemones 
ir teikdamas eksploatacijos paslaugas, kad 
paskatintų technologijų perdavimą ir 
paspartintų pasiektų rezultatų 
komercializaciją.

EIT prisidės prie [visuotinių uždavinių ir 
Europos pramonės konkurencingumo] 
veiklos srities ir papildys atitinkamą veiklą, 
skirtą pasauliniams ir visuomenės 
uždaviniams spręsti ir ES tvarumui ir 
konkurencingumui pasaulyje didinti. Ypač 
pažymėtina, kad per savo ŽIB EIT stengsis 
prisidėti prie atitinkamų misijų ir teminių 
klasterių bei kitų Europos partnerysčių, 
visų pirma remdamas paklausos priemones 
ir teikdamas eksploatacijos paslaugas, kad 
paskatintų technologijų perdavimą ir 
paspartintų pasiektų rezultatų 
komercializaciją.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat bus nagrinėjamos galimybės kurti 
sąveiką tarp programos „Europos 

Taip pat bus nagrinėjamos galimybės kurti 
sąveiką tarp programos „Europos 
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horizontas“ dalijimosi pažanga ir EIT 
remiamos informavimo veiklos. Tikslinės 
šalys, kuriose įgyvendinama programos 
„Europos horizontas“ dalijimosi pažanga 
dalis, galės naudotis EIT ekspertine 
patirtimi ir parama plėtodamos galutinės 
grandies veiklą (t. y. veiklą, kuri yra arčiau 
rinkos) kaip EIT informavimo veiklos 
tikslinė grupė.

horizontas“ dalyvių skaičiaus didinimo ir 
pažangos skleidimo ir EIT remiamos RIS 
ir kitos informavimo veiklos. Tikslas – 
užtikrinti labiau subalansuotą EIT veiklos 
atstovavimą visoje Sąjungoje. EIT 
vadovauja ŽIB, siekdama padėti joms 
geriau pasinaudoti RIS. Tikslinės šalys, 
kuriose įgyvendinama programos „Europos 
horizontas“ pažangos skleidimo dalis, 
galės naudotis EIT ekspertine patirtimi ir 
parama plėtodamos galutinės grandies 
veiklą (t. y. veiklą, kuri yra arčiau rinkos) 
kaip EIT informavimo veiklos tikslinė 
grupė. RIS biudžetas taip pat naudojamas 
kaip ESI fondų svertas. Tokia sąveika 
naudojama ŽIB siekiant sukurti 
finansavimo schemas, kurios būtų 
panašios į bendrosios mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos plėtros veiksmus 
(susiejimas ir poriniai projektai).

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stipresnis EIT vaidmuo dėmesį sutelkiant į 
veiksmus, kur EIT kurs pridėtinę vertę ES 
lygmeniu ir padės siekti programos 
„Europos horizontas“ tikslų, sudarys 2021–
2027 m. EIT strategijos pagrindą. Pirma, 
EIT toliau per savo ŽIB, jas toliau 
vystydamas ir plėsdamas, taip pat 
kurdamas naujas ŽIB, rems novatoriškumo 
pajėgumus ir inovacijų ekosistemas. Antra, 
remdamasis patirtimi, įgyta žinių trikampio 
integracijos srityse, EIT tiesiogiai rems 
verslumo ir inovacinių pajėgumų 
stiprinimą aukštojo mokslo sektoriuje. 
Galiausiai, naudodamasis 
veiksmingesnėmis kompleksinėmis 
priemonėmis EIT užtikrins, kad jo 
poveikis ES lygmeniu didėtų. Be to, EIT 
taip pat gerins savo įvairių sričių veiklą, 
kad ši būtų veiksmingesnė, efektyvesnė ir 

Stipresnis EIT vaidmuo dėmesį sutelkiant į 
žinių trikampio integraciją siekiant 
inovacijų, Sąjungos pridėtinę vertę ir 
indėlį į programos „Europos horizontas“ 
tikslų įgyvendinimą, sudarys 2021–
2027 m. EIT strategijos pagrindą. Pirma, 
EIT toliau per savo ŽIB, jas toliau 
vystydamas, atverdamas, didindamas jų 
skaidrumą, užtikrindamas gerą valdymą ir 
jas plėsdamas, taip pat kurdamas naujas 
ŽIB, remia novatoriškumo pajėgumus ir 
inovacijų ekosistemas. Antra, remdamasis 
patirtimi, įgyta žinių trikampio integracijos 
srityse, EIT stebi, kaip plėtojami aukštojo 
mokslo veiklos, įtraukiamos į žinių 
trikampį ir įgyvendinamos ŽIB, verslumo 
ir inovaciniai pajėgumai. Galiausiai, 
naudodamasis veiksmingesnėmis 
kompleksinėmis priemonėmis EIT deda 
visas būtinas pastangas, kad jo 
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darytų didesnį poveikį. matomumas ir poveikis ES lygmeniu 
didėtų. Be to, EIT taip pat gerins savo 
įvairių sričių veiklą, pavyzdžiui, vadovaus 
ŽIB siekiant jų finansinio tvarumo, 
atvirumo, informacijos sklaidos, 
skaidrumo, kokybės ir paties EIT veiklos 
ir ŽIB veiklos darnumo, didesnio MVĮ ir 
startuolių įtraukimo, lyčių pusiausvyros ir 
geografinės aprėpties, kad veikla būtų 
veiksmingesnė, efektyvesnė ir darytų 
didesnį poveikį.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT ir ŽIB vykdoma žinių trikampio 
integracija ES, valstybių narių, regionų ir 
vietos lygmenimis tebebus pagrindinė 
užduotis stiprinant inovacijų ekosistemas ir 
stengiantis pasiekti, kad jos būtų tvarios, 
taip pat ieškant naujų visuotinių uždavinių 
sprendimo būdų. EIT toliau rems ŽIB (žr. 
2 pav.) ir toliau stiprins sėkmingą jų 
steigimo, augimo ir valdymo platformą.  
ŽIB ir toliau veiks per koordinavimo 
centrus (KC). ŽIB toliau sieks finansinio 
tvarumo, stengsis pritraukti viešąsias ir 
privačiąsias investicijas, kad ilgainiui (ne 
vėliau kaip po 15 metų) taptų finansiškai 
nepriklausomos nuo EIT dotacijos. 

EIT ir ŽIB vykdoma žinių trikampio 
integracija ES, valstybių narių, regionų ir 
vietos lygmenimis tebebus pagrindinė 
užduotis stiprinant inovacijų ekosistemas ir 
stengiantis pasiekti, kad jos būtų tvarios, 
taip pat ieškant naujų visuotinių ir 
visuomenės uždavinių sprendimo būdų. 
EIT toliau rems ŽIB ir toliau stiprins 
sėkmingą jų steigimo, augimo, stebėsenos, 
strateginės priežiūros ir gairių teikimo 
joms platformą. ŽIB ir toliau veiks per 
koordinavimo centrus (KC), atrinktus po 
skaidrių atvirų kvietimų teikti paraiškas. 
ŽIB toliau sieks finansinio tvarumo, kad 
ilguoju laikotarpiu taptų finansiškai 
nepriklausomos nuo EIT dotacijos, ir šį 
uždavinį sieks įgyvendinti po 15 metų 
veiklos, pritraukdamos viešąsias ir 
privačiąsias svertines investicijas. 
Pasibaigus penkiolikai veiklos metų ir 
remiantis pratęstu partnerystės pagrindų 
susitarimu, ŽIB turėtų turėti galimybę 
dalyvauti tam tikroje EIT veikloje, visų 
pirma susijusioje su švietimu. Sprendimą 
dėl tokio partnerystės pagrindų susitarimo 
pratęsimo priima valdyba, remdamasi 
nepriklausomų išorės ekspertų atliktu ŽIB 
veiksmingumo vertinimu, jei jos padarė 
pakankamą poveikį ir pasiekė reikiamą 
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finansinio tvarumo lygį. Taip bus 
užtikrinta, kad ŽIB liktų EIT 
bendruomenėje ir kad toliau duotų tam 
tikrų rezultatų, kurių kitu atveju nebūtų 
galima pasiekti komerciškai perspektyviu 
būdu.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT didelę dalį savo biudžeto skirs ŽIB 
remti. Jis stebės ir analizuos ŽIB veiklą ir 
užtikrins, kad ŽIB siektų EIT ir 
programoje „Europos horizontas“ 
nustatytų tikslų. Be finansinės paramos, 
teikiamos remiantis įgyta patirtimi, EIT 
vykdys strateginę ŽIB priežiūrą, taip pat 
teiks rekomendacijas horizontaliaisiais ir 
konkrečiais klausimais, įskaitant sąveikos 
kūrimą pagal programą „Europos 
horizontas“ ir kitas ES iniciatyvas. EIT 
ypač padės ŽIB kurti sąsajas ir skatinti 
bendrą veiklą su atitinkamomis Europos 
partnerystėmis ir kitomis Sąjungos 
iniciatyvomis bei programomis.

EIT didelę dalį savo biudžeto skiria ŽIB 
remti. Remdamasis Reglamento [xxx], 
kuriuo nustatoma programa „Europos 
horizontas“, V priede išdėstytais 
rodikliais, EIT stebi ir analizuoja ŽIB 
veiklą, svertines investicijas ir įvairų 
kokybinį ir kiekybinį poveikį. Be 
finansinės paramos, teikiamos remiantis 
įgyta patirtimi, EIT vykdo strateginę ŽIB 
priežiūrą, taip pat teikia rekomendacijas 
horizontaliaisiais ir konkrečiais klausimais, 
įskaitant sąveikos kūrimą pagal programą 
„Europos horizontas“ ir kitas ES ir 
tarptautines iniciatyvas. EIT ypač padeda 
ŽIB kurti sąsajas ir skatinti bendrą veiklą 
su atitinkamomis Europos partnerystėmis, 
programos „Europos horizontas“ 
misijomis, EIC ir kitomis atitinkamomis 
Sąjungos iniciatyvomis bei programomis ir 
prižiūri koordinavimo centrų steigimą už 
Sąjungos ribų. EIT turėtų dėti visas 
pastangas, kad būtų suvienodinta su 
kiekvienos ŽIB struktūra susijusi 
terminija, siekiant didesnio 
supaprastinimo, aiškumo ir geresnio EIT 
atpažįstamumo.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 1 punkto 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT taip pat stebės, kaip skiriamas EIT 
ženklas ŽIB švietimo ir mokymo 
programoms bei nagrinės, koks kokybės 
užtikrinimo mechanizmas būtų 
veiksmingesnis, įskaitant išorės 
pripažinimą ir akreditavimą EIT ženklui 
gauti.

EIT taip pat stebi, tobulina ir įtvirtina EIT 
ženklą, kuris skiriamas ŽIB švietimo, 
mokymo, mentorystės ir perkvalifikavimo 
programoms, įskaitant internetines 
programas, ir nagrinėja, koks kokybės 
užtikrinimo mechanizmas būtų 
veiksmingesnis, įskaitant išorės 
pripažinimą ir matomumą, EIT ženklui 
gauti.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 1 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT sukurs palankesnes sąlygas, kuriomis 
ŽIB būtų teikiamos bendros paslaugos, 
keičiamasi patirtimi bei gerąja praktika 
tarp ŽIB, ir skatins ŽIB tarpusavio 
bendradarbiavimą (įvairių ŽIB vykdomą 
veiklą) teminiais ir horizontaliaisiais 
klausimais. Įvairių ŽIB vykdomai veiklai 
daugiausia galimybių yra tose srityse, 
kuriose keletas ŽIB jau siekia įgyvendinti 
bendrus ES politikos prioritetus ir kuriose 
nėra specialių ŽIB. Įvairių ŽIB 
bendruomenių vienijimas įgyvendinant 
specialius bendrus abipusiškai naudingus 
veiksmus suteikia daug sąveikos 
galimybių. EIT skatins tokią veiklą ir 
aktyviai dalyvaus apibrėžiant įvairių ŽIB 
vykdomos veiklos turinį ir struktūrą. Jis 
stebės, kaip įgyvendinama įvairių ŽIB 
vykdoma veikla, taip pat stebės, kokių 
rezultatų pasiekta, ir sieks, kad tokia veikla 
taptų neatskiriama ŽIB strategijų dalimi.

EIT turi sudaryti palankesnes sąlygas 
įtvirtinti EIT bendruomenės teikiamas 
bendras paslaugas ir struktūras, kuriomis 
siekiama drauge įgyvendinti konkrečias 
veiklos užduotis, bendras kelioms ŽIB. Jis 
taip pat sudaro palankesnes sąlygas 
keistis patirtimi bei gerąja praktika tarp 
ŽIB, ir skatina ŽIB tarpusavio 
bendradarbiavimą (įvairių ŽIB vykdomą 
veiklą) teminiais ir horizontaliaisiais 
klausimais. Įvairių veiklos sričių 
tarpusavio dalijimosi idėjomis sąveika yra 
vis svarbesnė kūrybiškumui, inovacijoms 
ir verslui. Įvairių ŽIB bendrai vykdoma 
veikla ir tiksliniai bendri veiksmai turi 
didžiausią sinergijos ir tarpdalykinės 
naudos potencialą, ypač tose srityse, 
kuriose keletas ŽIB jau siekia įgyvendinti 
bendrus ES politikos prioritetus ir kuriose 
nėra specialių ŽIB. EIT skatina tokią 
veiklą ir aktyviai dalyvauja nustatant ŽIB 
veiklos turinį ir struktūrą. Jis stebi, kaip 
įgyvendinama įvairių ŽIB bendrai 
vykdoma veikla, taip pat stebi, kokių 
rezultatų pasiekta, ir siekia, kad būtų 
užtikrintas ilgalaikis tokios veiklos 
tvarumas, kad tokia veikla taptų 
neatskiriama daugiamečių EIT ir ŽIB 
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strategijų dalimi.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT toliau didins savo veiklos poveikį 
regionuose, didindamas atvirumą galimų 
partnerių ir suinteresuotųjų subjektų 
atžvilgiu, rengdamas konkretesnę ŽIB 
regioninę strategiją, įskaitant sąsajas su 
atitinkamomis pažangiosios specializacijos 
strategijomis.

EIT toliau didina savo veiklos poveikį 
regionuose, didindamas ŽIB atvirumą 
įvairiausių galimų partnerių ir 
suinteresuotųjų subjektų atžvilgiu, 
užtikrindamas proporcingą geografinį 
pasiskirstymą, stiprindamas rezultatų 
sklaidą ir naudojimąsi jais, taip pat 
rengdamas konkretesnę ŽIB regioninę 
strategiją. Kiekviena ŽIB parengia tokią 
regioninę strategiją, kuri bus neatsiejama 
jų daugiamečių verslo planų dalis, 
siekdama stiprinti santykius su 
regioniniais ir vietos inovacijų subjektais, 
įskaitant MVĮ. Tinkamais atvejais ŽIB 
turėtų įrodyti sąsajas su pažangiosios 
specializacijos strategijomis ir atitinkamų 
teminių platformų veikla bei 
tarpregioninėmis iniciatyvomis, įskaitant 
ESI fondų vadovaujančiąsias institucijas. 
EIT nuolat stebi šių teritorinių strategijų 
įgyvendinimą, įskaitant sverto poveikį ESI 
fondams.
EIT taip pat stebi, kaip veikia KC ir kaip 
jie integruojasi į vietos inovacijų 
ekosistemas. Be to, ŽIB stiprina tokią 
integraciją, be kita ko, įsteigdamos 
inovacijų centrus, kurie turėtų tapti ryšių 
su regionų ir vietos žinių trikampio 
subjektais pradžios tašku. Inovacijų 
centrai gali padėti kurti sąveiką, 
internacionalizuoti vietos tinklus, atrasti 
finansavimo ir projektų galimybių, teikti 
konsultacijas valdžios institucijoms ir 
padėti paramos gavėjams. Inovacijų 
centrai taip pat gali tapti koordinavimo 
centrais.
Nors kompetencija tebėra svarbiausias 
ŽIB kriterijus renkantis partnerius, 
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projektus ir naujus koordinavimo centrus, 
ypatingas dėmesys skiriamas tvarių 
inovacijų struktūrų ir ekosistemų kūrimui 
šalyse ir regionuose, kuriuose inovacijų 
mastas mažas ar vidutinis, ypač jei jie dar 
nepriklauso ŽIB bendruomenei. Kai tikrai 
būtina pasirinkti iš pasiūlymų, kurių 
vertinimo rezultatai yra vienodi, ŽIB 
pirmenybę teikia tiems pasiūlymams, 
kurie:
a) apima daugiau šalių ir regionų, 
kuriuose mokslinių tyrimų ir inovacijų 
našumas žemas arba inovacijų mastas yra 
mažas ar vidutinis, kaip apibrėžta EIT 
reglamento [xxx] 2 straipsnio 8 punkte;
b) apima daugiau regionų ar šalių, kurie 
dar nedalyvauja ŽIB bendruomenės 
veikloje;
c) apima regionus ir šalis, kurie 
įsipareigoja prisidėti ESI fondų lėšomis.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT valdoma ir ŽIB įgyvendinama EIT 
regioninė inovacijų sistema kol kas veikė 
savanoriškai. Nuo 2021 m. EIT RIS taps 
neatskiriama ŽIB daugiametės strategijos 
dalimi. EIT toliau teiks rekomendacijas ir 
paramą ŽIB rengiant daugiametes EIT 
RIS strategijas ir jas įgyvendinant. EIT 
RIS veikla bus tęsiama skiriant didesnę 
paramą šalims ir regionams, kurių 
rezultatai inovacijų diegimo srityje yra 
nepakankami, tų šalių ir regionų 
inovaciniams pajėgumams stiprinti. EIT 
biudžetas, skiriamas EIT RIS veiklai 
įgyvendinti, sudarys ne mažiau kaip 
10 proc. visos EIT finansinės paramos, 
skiriamos ŽIB, taigi padaugės ŽIB 
partnerių iš tikslinių regionų. Pagal RIS 
bus remiama veikla, kuria siekiama:

EIT valdoma ir ŽIB įgyvendinama EIT 
regioninė inovacijų sistema kol kas veikė 
savanoriškai. Nuo 2021 m. EIT RIS tampa 
privaloma ir neatskiriama ŽIB 
daugiamečių strategijų dalimi. EIT 
užtikrina, kad RIS veikla būtų naudojama 
kaip sąsaja siekiant:
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i) įgyvendinti atitinkamas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų pažangiosios 
specializacijos strategijas, taip skatinant 
kitas investicijas, ypač iš ESI fondų;
ii) integruoti galimus naujus partnerius, 
taip išplečiant ŽIB geografinę aprėptį.
EIT toliau teikia rekomendacijas ir 
paramą ŽIB rengiant ir įgyvendinant 
daugiametes EIT RIS strategijas. RIS 
veikla bus tęsiama skiriant didesnę 
inovacijų pajėgumo didinimo paramą 
šalims ir regionams, įskaitant atokiausius 
regionus, kurių mokslinių tyrimų ir 
inovacijų našumas žemas arba inovacijų 
mastas yra mažas ar vidutinis, kaip 
apibrėžta EIT reglamento [xxx] 2 
straipsnio 8 punkte, ir kurių dalyvavimas 
ŽIB veikloje yra ribotas. EIT biudžetas, 
skiriamas EIT RIS veiklai įgyvendinti, 
sudaro ne mažiau kaip 15 proc. visos EIT 
finansinės paramos, skiriamos ŽIB, tokiu 
būdu sudarant sąlygas padidinti ŽIB 
partnerių skaičių iš tikslinių regionų. 
Pagal RIS remiama veikla, kuria 
siekiama:

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— gerinti vietos ekosistemos 
inovacinius pajėgumus – tuo tikslu bus 
vykdoma pajėgumų didinimo veikla, 
kuriama glaudesnė vietos inovacijų 
subjektų (klasterių, tinklų, regioninių 
valdžios institucijų, AMI, mokslinių tyrimų 
organizacijų, PRM institucijų) sąveika;

— padėti visoje Sąjungoje gerinti 
regioninius ir vietos ekosistemos 
inovacinius pajėgumus – tuo tikslu bus 
vykdoma pajėgumų didinimo veikla, 
kuriama glaudesnė regioninių ir vietos 
inovacijų subjektų (klasterių, tinklų, 
regioninių valdžios institucijų, AMI, 
mokslinių tyrimų organizacijų, PRM 
institucijų) sąveika;



PE641.138v03-00 38/141 RR\1208489LT.docx

LT

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— bendradarbiaujant su EIT ŽIB ir jų 
koordinavimo centrais susieti vietos 
inovacijų ekosistemas su visos Europos 
inovacijų ekosistemomis.

— pritraukti naujų partnerių į EIT 
ŽIB, išplėsti EIT ŽIB geografinę aprėptį, 
be kita ko, naudojantis EIT inovacijų 
centrais, ir, bendradarbiaujant su EIT ŽIB 
ir jų koordinavimo centrais, susieti vietos 
inovacijų ekosistemas su visos Europos 
inovacijų ekosistemomis, pritraukiant 
naujus partnerius, išplečiant geografinę 
aprėptį ir bendradarbiaujant su EIT ŽIB 
ir jų koordinavimo centrais.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 2 pastraipos 2 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- – pritraukti papildomą privatųjį ir 
viešąjį finansavimą, ypatingą dėmesį 
skiriant ESI fondams.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punktas 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tam, kad būtų užtikrinta glaudesnė 
ŽIB integracija į vietos inovacijų 
ekosistemas, kiekviena ŽIB turės parengti 
ir įgyvendinti strategiją, kuria būtų 
stiprinamas regioninių ir vietos inovacijų 
subjektų ryšys, o EIT aktyviai stebės, kaip 
šios strategijos įgyvendinamos. ŽIB 
daugiametėje strategijoje ir verslo plane 
turėtų būti remiamasi pagal vietą 
pritaikyta inovacijų metodika. Numatyta, 
kad ją įgyvendins ŽIB KC (ir RIS), taigi 

Išbraukta.
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turėtų būti remiamasi jų vaidmeniu kaip 
vartais į ŽIB bendruomenę ir priemone 
ryšiams su vietos partneriais užmegzti. 
ŽIB turėtų įrodyti sąsajas su vietos 
pažangiosios specializacijos strategijomis 
ir atitinkamų teminių platformų veikla bei 
tarpregioninėmis iniciatyvomis, įskaitant 
ESI fondų vadovaujančiosiomis 
institucijomis. EIT taip pat stebės, kaip 
veikia KC ir kaip jie integruojasi į vietos 
inovacijų ekosistemas.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 1 punktas 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas padėti spręsti naujus ir 
iškylančius pasaulinius uždavinius, EIT 
kurs naujas ŽIB prioritetinėse srityse, 
kurias pasirinks pagal kriterijus 
vertindamas, be kita ko, tų sričių 
aktualumą programoje „Europos 
horizontas“ apibrėžtiems politikos 
prioritetams, jų potencialą ir pridėtinę 
vertę, kuri bus kuriama pagal EIT modelį. 
Kuriant naujas ŽIB bus atsižvelgiama į 
programos „Europos horizontas“ strateginį 
planą ir EIT 2021–2027 m. laikotarpiui 
skirtą biudžetą. Atitinkami Europos 
partnerysčių atrankos kriterijai, apibrėžti 
[reglamento dėl programos „Europos 
horizontas“] III priede, bus įtraukti į ŽIB 
skirtus kvietimus teikti pasiūlymus ir bus 
vertinami vertinimo etapu.

Siekdamas padėti spręsti naujus ir 
iškylančius pasaulinius uždavinius, EIT 
skelbia atvirus ir skaidrius kvietimus kurti 
naujas ŽIB prioritetinėse srityse, kurias 
pasirenka iš strateginės svarbos teminių 
sričių pagal kriterijus vertindamas, be kita 
ko, tų sričių aktualumą Sąjungos politikos 
prioritetams, atsižvelgiantį pasaulinių ir 
visuomenės uždavinių sprendimą, jų 
potencialą ir pridėtinę vertę, kuri bus 
kuriama pagal EIT modelį. Kuriant naujas 
ŽIB atsižvelgiama į programos „Europos 
horizontas“ strateginį planą ir EIT 2021–
2027 m. laikotarpiui skirtą biudžetą. 
Atitinkami Europos partnerysčių atrankos 
kriterijai, apibrėžti [reglamento dėl 
programos „Europos horizontas“] III 
priede, įtraukiami į ŽIB skirtus kvietimus 
teikti pasiūlymus ir vertinami vertinimo 
etapu.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3 punktas 3 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis EIT valdybos pasiūlymu ir jo 
analize, pirmąją kultūros ir kūrybos 
sektorių ŽIB siūloma sukurti 2022 m., o 
kvietimą teikti pasiūlymus paskelbti 
2021 m.  Ši prioritetinė sritis labiausiai 
papildo kitų EIT jau sukurtų aštuonių 
ŽIB veiklą ir galimas kitų Europos 
partnerysčių, kurias ketinama sukurti 
pagal programą „Europos horizontas“, 
prioritetines sritis. Kultūros ir kūrybos 
sektoriuose daug augimo galimybių, 
vykdoma daug vietos lygmens iniciatyvų, 
jie svarbūs piliečiams. Šie sektoriai užima 
tvirtą padėtį vietos ir regioninėse 
ekosistemose. Tačiau kultūros ir kūrybos 
sektorius vis dar yra labai suskaidytas, 
novatoriams bei verslo steigėjams trūksta 
verslumo ir novatoriškumo įgūdžių. 
Tokius trukdžius geriausiai galėtų 
pašalinti ŽIB, nes jos taiko žinių 
trikampio integracijos metodą, 
vadovaujasi ilgalaike perspektyva ir pagal 
vietą pritaikytu metodu. Informacijos 
suvestinė, kurioje apibendrinti kultūros ir 
kūrybos sektoriaus uždaviniai bei 
numatomas būsimos ŽIB poveikis, 
pateikta šios SID 1B priede.

Remiantis EIT valdybos pasiūlymu ir jo 
analize, pirmąją kultūros ir kūrybos 
sektorių ir pramonės ŽIB siūloma sukurti 
2022 m., o kvietimą teikti pasiūlymus 
paskelbti 2021 m. Tačiau, jei EIT valdyba 
mano, kad prieš paskelbiant kvietimą 
teikti pasiūlymus tikslinga papildomai 
pasikonsultuoti su suinteresuotaisiais 
subjektais, ji gali atidėti kvietimą iki 2022 
m., kad kultūros ir kūrybos sektorių ir 
pramonės ŽIB būtų įsteigta 2023 m. 

Antrą vandens, jūrų ir jūrininkystės 
sektorių ir ekosistemų ŽIB („Vandens 
ŽIB“) siūloma įsteigti 2025 m., o 2024 m. 
paskelbti kvietimą teikti pasiūlymus. 
Tačiau Komisija, padedama 
nepriklausomų ekspertų, iki 2023 m. 
atlieka poveikio vertinimą, kad įvertintų 
vandens, jūrų ir jūrininkystės sektorių ir 
ekosistemų srities aktualumą. Jei 
vertinimo rezultatas neigiamas, Komisija 
pasiūlo iš dalies pakeisti 1A ir 1B priedus, 
atsižvelgdama į EIT valdybos nuomonę ir 
programos „Europos horizontas“ 
strateginio planavimo procesą.
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3 punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vandens, jūrų ir jūrininkystės sektorių ir 
ekosistemų prioritetinė sritis apima 
įvairius tradicinius ir besiformuojančius 
ekonomikos sektorius, glaudžiai 
susijusius su aplinkos gamtiniu kapitalu, 
kuriam yra iškilęs pavojus. Šiai sričiai 
teks itin svarbus vaidmuo siekiant iki 
2050 m. sukurti neutralizuoto poveikio 
klimatui, tvarią ir konkurencingą 
Sąjungą, nes plėtojant naujas 
technologijas ir siekiant sumažinti 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro vis dažniau naudojami ir 
eksploatuojami jūrų ir vandens ištekliai. 
Jūros, vandenynai ir vidaus vandenys yra 
labai svarbūs klimato procesuose, žmonių 
sveikatos ir gerovės, maisto tiekimo, 
biologinės įvairovės išsaugojimo, svarbių 
ekosistemų paslaugų užtikrinimo, 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir kitų 
išteklių srityse. Dėl nuotekų tvarkymo 
sumažės suvartojamos energijos kiekis, 
patogeninių bakterijų, susidarančių 
šalinant nuotekų dumblą, kiekis ir 
apskritai padidės įrenginių efektyvumas ir 
kokybė. Ši prioritetinė sritis papildo 
aštuonių esamų ŽIB veiklą. Informacijos 
suvestinė, kurioje apibendrinti šios srities 
uždaviniai ir numatomas būsimos ŽIB 
poveikis, pateikta šios SID 1Ba priede.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3 punkto 3 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybos sektorių ir pramonės 
prioritetinė sritis taip pat labai papildo 
kitų EIT jau sukurtų aštuonių ŽIB veiklą 
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ir galimas kitų Europos partnerysčių, 
kurias ketinama sukurti pagal programą 
„Europos horizontas“, prioritetines sritis. 
Kultūros ir kūrybos sektoriuose daug 
augimo galimybių, vykdoma daug vietos 
lygmens iniciatyvų ir jie svarbūs 
piliečiams. Šie sektoriai užima tvirtą 
padėtį vietos ir regioninėse ekosistemose. 
Vis dėlto kultūros ir kūrybos pramonė ir 
sektoriai kol kas yra labai suskaidyti, o 
novatoriams ir verslo steigėjams trūksta 
reikiamų verslumo ir inovacijų įgūdžių. 
Tokius trukdžius geriausiai galėtų 
pašalinti ŽIB, nes jos taiko žinių 
trikampio integracijos metodą, 
vadovaujasi ilgalaike perspektyva ir vietai 
pritaikytu metodu. Informacijos suvestinė, 
kurioje apibendrinti šios srities uždaviniai 
ir numatomas būsimos ŽIB poveikis, 
pateikta 1B priede.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal siūlomą EIT biudžetą antrąją ŽIB 
būtų galima sukurti 2025 m., o kvietimą 
teikti pasiūlymus paskelbti 2024 m., iš 
dalies pakeitus 1A priedą ir įtraukus 
naują (-as) prioritetinę (-es) sritį (-is). 
Prioritetinė (-ės) sritis (-ys) bus 
pasirinkta (-os) remiantis EIT valdybos 
pasiūlymais. Pasiūlymuose bus atsižvelgta 
į programos „Europos horizontas“ 
strateginiame mokslinių tyrimų ir inovacijų 
plane apibrėžtas prioritetines sritis ir 
Europos partnerysčių atrankos kriterijus, 
ypač į atvirumą, skaidrumą, ES pridėtinę 
vertę, derėjimą ir sąveiką. Naujų ŽIB 
atrankos kriterijai bus suderinti su 
kriterijais, numatytais programoje 
„Europos horizontas“. Jie taip pat padės 
įgyvendinti ES politikos prioritetus, 
pavyzdžiui, misijas ir darnaus vystymosi 
tikslus. Kitas ŽIB būtų galima pasirinkti 

Jei EIT būtų skirtas papildomas biudžetas, 
būtų galima atrinkti kitų naujų ŽIB, 
atsižvelgiant į EIT valdybos pasiūlyme 
nurodytas ir programos „Europos 
horizontas“ strateginiame mokslinių tyrimų 
ir inovacijų plane apibrėžtas prioritetines 
sritis ir Europos partnerysčių atrankos 
kriterijus, ypač į atvirumą, skaidrumą, ES 
pridėtinę vertę, indėlį siekiant darnaus 
vystymosi tikslų, derėjimą ir sąveiką. Kitas 
ŽIB būtų galima pasirinkti tada, jeigu tam 
būtų skirta papildomų lėšų iš EIT biudžeto.
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tada, jeigu tam būtų skirta papildomų lėšų 
iš EIT biudžeto.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT: Išbraukta.
—stiprins inovacijų ekosistemas toliau 
padėdamas esamoms ŽIB spręsti 
visuotinius uždavinius integruojant žinių 
trikampį;
—apibrėš ŽIB tarpusavio 
bendradarbiavimo sritis ir skatins tvirtesnį 
bendradarbiavimą strateginės ir politinės 
svarbos klausimais;
—užtikrins, kad ŽIB parengtų ir 
įgyvendintų strategiją, pagal kurią būtų 
bendradarbiaujama ir kuriama sąveika su 
atitinkamomis Europos partnerystėmis ir 
pagal atitinkamas kitas Sąjungos 
iniciatyvas ir programas;
—užtikrins, kad ŽIB laikytųsi įtraukaus 
požiūrio ir stengtųsi stiprinti savo ryšius 
su nacionaliniais, regioniniais ir vietos 
inovacijų subjektais;
—užtikrins, kad EIT veikla pagal RIS 
darytų didesnį regioninį poveikį ir būtų 
visiškai integruota į ŽIB daugiametes 
strategijas;
—steigs naujas ŽIB pasirinktose 
strateginės svarbos teminėse srityse, 
pradėdamas nuo kultūros ir kūrybos 
sektorių ŽIB, kurią įsteigs 2022 m.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2. Aukštojo mokslo inovacinių 
pajėgumų rėmimas

3.2. Aukštojo mokslo įstaigų verslumo 
ir inovacinių pajėgumų rėmimas

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamas žinių trikampio integravimo 
modelį, EIT padėjo pašalinti ilgai 
žiojėjusią spragą tarp aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų. Ypač 
pažymėtina, kad EIT yra viena 
pagrindinių žmogiškojo kapitalo ugdymo 
priemonių, nes išskirtinį dėmesį sutelkia į 
verslumo mokymą. Vis dėlto EIT veiklos 
poveikis tebėra juntamas tik ŽIB 
partneriams.

Taikydamas žinių trikampio integravimo 
modelį, EIT padėjo pašalinti ilgai 
žiojėjusią spragą tarp aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų. Ypač 
pažymėtina, kad EIT ir ŽIB yra itin 
svarbūs siekiant ugdyti žmogiškąjį 
kapitalą, nes išskirtinį dėmesį sutelkia į 
inovacijas ir verslumo mokymą. Vis dėlto 
EIT veiklos poveikis negali apsiriboti tik 
ŽIB partneriais – jis turi būti platesnis.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad inovacijos būtų remiamos 
plačiau, Europos aukštojo mokslo 
institucijos, taikydamos savo švietimo ir 
mokslinių tyrimų metodus, 
bendradarbiaudamos su verslo sektoriumi 
ir platesne vietos inovacijų ekosistema, 
įskaitant pilietinę visuomenę, turi būti 
novatoriškos ir verslios.

Tam, kad inovacijos būtų remiamos 
plačiau, Europos aukštojo mokslo 
institucijos, taikydamos savo švietimo ir 
mokslinių tyrimų metodus, 
bendradarbiaudamos su verslo sektoriumi 
ir platesne vietos ir regioninių inovacijų 
ekosistema, įskaitant pilietinę visuomenę, 
viešąsias institucijas ir trečiojo sektoriaus 
organizacijas,  turi būti novatoriškos ir 
verslios pačiu įtraukiausiu ir geriausiu 
lyčių proporcingumo užtikrinimo būdu. 
Todėl ŽIB sustiprina įprastą aukštojo 
mokslo veiklą ir toliau plėtoja aukštojo 
mokslo institucijų verslumo ir inovacijų 
pajėgumą ŽIB veiklos srityse.
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad AMI taptų novatoriškesnėmis ir 
verslesnėmis organizacijomis, reikalinga 
aiški strategija, metodinė sistema ir 
įsipareigojimas skirti išteklių. Dėl savo 
patirties EIT užima unikalią padėtį, tad 
gali padėti ugdyti AMI verslumo ir 
novatoriškumo pajėgumus pagal 
programą „Europos horizontas“.

Bendradarbiaudamas su Komisija ir 
atsižvelgdamas į ŽIB indėlį, EIT 
suplanuoja ir pradeda aukštojo mokslo 
iniciatyvą, kuria būtų remiamas inovacijų 
ir verslumo pajėgumų plėtojimas žinių 
trikampyje ir kuri bus vykdoma ŽIB ir 
pasinaudojant jomis. Remdamasi 
nepriklausomų ekspertų vertinimo, kuris 
turi būti atliktas pirmųjų trejų metų nuo 
aukštojo mokslo iniciatyvos pradžios 
laikotarpio pabaigoje, rezultatais, EIT 
valdyba nusprendžia, ar iniciatyva turėtų 
būti tęsiama, plečiama ar nutraukiama.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT vykdys savo veiklą per ŽIB atvirai ir 
tikslingai ir sieks didinti aukštojo mokslo 
sektoriaus novatoriškumo pajėgumus, kad į 
inovacijų vertės grandines ir ekosistemas 
būtų įtraukta daugiau AMI. Ši veikla 
papildys EIT intervencinę veiklą švietimo 
srityje (tai bus pagrindinė ŽIB vykdomos 
žinių trikampio integravimo veiklos dalis), 
ypač tuo, kad ŽIB taps atviresnės ir 
prieinamesnės tiems subjektams, kurie nėra 
ŽIB partneriai. EIT veiklos poveikis bus 
juntamas už ŽIB ribų ir ši veikla padės 
įgyvendinti pagrindinę EIT misiją – 
stiprinant valstybių narių novatoriškumo 
pajėgumus skatinti tvarų ekonomikos 
augimą ir konkurencingumą. Ši veikla 
bus vykdoma atsižvelgiant į programos 
„Europos horizontas“ tikslus pagal 

EIT vykdo savo veiklą per ŽIB atvirai, 
skaidriai ir tikslingai ir sieks didinti 
aukštojo mokslo sektoriaus novatoriškumo 
ir verslumo pajėgumus, kad į inovacijų 
vertės grandines ir ekosistemas būtų 
įtraukta AMI, kurios dar nėra ŽIB 
partnerės. Ši veikla papildys EIT 
intervencinę veiklą švietimo srityje, kurią 
apima kiekvienos ŽIB žinių trikampis, 
ypač tuo, kad ŽIB taps atviresnės ir 
prieinamesnės tiems subjektams, kurie nėra 
ŽIB partneriai.
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mokymosi visą gyvenimą principus 
skatinti verslumo ir novatoriškumo 
įgūdžius ir, be kitų dalykų, visoje 
Europoje didinti AMI pajėgumus.

ŽIB įgyvendinama aukštojo mokslo 
iniciatyva turėtų, inter alia, pagerinti 
keitimąsi geriausios praktikos pavyzdžiais, 
susijusiais su organizaciniu mokymusi, 
konsultuojamuoju ugdymu ir kuravimu, 
kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo 
kursų ir mokymo rengimu, veiksmų planų 
rengimu, siekiant pripažinti poreikius 
tokiose nustatytose srityse kaip inovacijų 
valdymas, startuolių steigimas, darnumas 
ir neutralus poveikis klimatui, 
technologijų perdavimas, intelektinės 
nuosavybės teisių valdymas, lyčių aspekto 
integravimas į inovacijas, 
bendradarbiavimas su vietos 
suinteresuotaisiais subjektais ir kita 
inovacijų pajėgumų veikla.
ŽIB integruoja savo veiklą, kuria 
siekiama sustiprinti AMI inovacijų 
pajėgumus, į daugiametę strategiją. 
Veiklos poveikis turi būti juntamas už ŽIB 
ribų ir ji turi padėti įgyvendinti 
pagrindinę EIT misiją – stiprinant 
valstybių narių novatoriškumo pajėgumus 
skatinti tvarų Europos ekonomikos 
augimą ir konkurencingumą. Ši veikla 
vykdoma atsižvelgiant į programos 
„Europos horizontas“ tikslus pagal 
mokymosi visą gyvenimą principus 
skatinti verslumo ir novatoriškumo 
įgūdžius, visada atsižvelgiant į lyčių 
perspektyvą.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT parama bus teikiama vykdant tokias 
politikos iniciatyvas kaip „HEInnovate“24 
ir RIAA25, kurios įvairiose AMI ir 

EIT ir ŽIB remsis tokiomis politikos 
iniciatyvomis kaip Europos universitetų 
iniciatyva, „HEInnovate“24 ir RIAA25, 
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valstybėse narėse visoje ES jau pasiteisino 
kaip vertingos iniciatyvos. Planuodamas 
savo paramos veiklą, EIT glaudžiai 
bendradarbiaus su Komisija, 
užtikrindamas, kad ši veikla derėtų su 
atitinkama veikla, vykdoma pagal 
programas „Europos horizontas“, 
„Erasmus“ ir kt., bei ją papildytų. 
Konkretūs įgyvendinimo ir vykdymo 
mechanizmo proceso aspektai pirmuosius 
trejus metus bus toliau kuriami ir derinami, 
o bandomuoju etapu, prieš veiklą 
išplečiant, bus stebimi ir vertinami.

kurios įvairiose AMI ir valstybėse narėse 
visoje ES jau pasiteisino kaip vertingos 
iniciatyvos. EIT padeda ŽIB planuoti 
veiklą, kuri visapusiškai derėtų su 
atitinkama veikla, vykdoma pagal 
programas „Europos horizontas“, 
„Erasmus“ ir kitas programas, bei ją 
papildytų. Konkretūs įgyvendinimo ir 
rezultatų užtikrinimo mechanizmo proceso 
aspektai pirmuosius trejus aukštojo mokslo 
iniciatyvos vykdymo metus bus toliau 
kuriami ir derinami bei stebimi.

__________________ __________________
24 Iniciatyva „HEInnovate“ yra Europos 
Komisijos ir EBPO sukurta politikos 
programa. Pagal iniciatyvą „HEInnovate“ 
AMI siūloma metodika, pagal kurią 
nustatoma, kurias novatoriškumo 
pajėgumų sritis plėtoti toliau ir kaip toliau 
formuoti atitinkamas strategijas ir 
veiksmus, kad būtų pasiektas norimas 
poveikis. Iniciatyva „HEInnovate“ 
vykdoma remiantis patikimais metodiniais 
duomenimis, o pajėgumams ugdyti 
pasirinktos aštuonios sritys: lyderystė ir 
valdymas; skaitmeninė transformacija; 
organizaciniai pajėgumai: verslumo 
mokymas ir mokymasis; verslininkų 
rengimas ir rėmimas; keitimasis žiniomis; 
tarptautinimas; poveikio vertinimas. EBPO 
paskelbė keletą iniciatyvos „HEInnovate“ 
ataskaitų pagal konkrečias šalis, žr. EBPO 
įgūdžių tyrimo serijos ataskaitas interneto 
svetainėje https://www.oecd-
ilibrary.org/education/.

24 Iniciatyva „HEInnovate“ yra Europos 
Komisijos ir EBPO sukurta politikos 
programa. Pagal iniciatyvą „HEInnovate“ 
AMI siūloma metodika, pagal kurią 
nustatoma, kurias novatoriškumo 
pajėgumų sritis plėtoti toliau ir kaip toliau 
formuoti atitinkamas strategijas ir 
veiksmus, kad būtų pasiektas norimas 
poveikis. Iniciatyva „HEInnovate“ 
vykdoma remiantis patikimais metodiniais 
duomenimis, o pajėgumams ugdyti 
pasirinktos aštuonios sritys: lyderystė ir 
valdymas; skaitmeninė transformacija; 
organizaciniai pajėgumai: verslumo 
mokymas ir mokymasis; verslininkų 
rengimas ir rėmimas; keitimasis žiniomis; 
tarptautinimas; poveikio vertinimas. EBPO 
paskelbė keletą iniciatyvos „HEInnovate“ 
ataskaitų pagal konkrečias šalis, žr. EBPO 
įgūdžių tyrimo serijos ataskaitas interneto 
svetainėje https://www.oecd-
ilibrary.org/education/.

25 Regioninė inovacijų poveikio vertinimo 
sistema (angl. Regional Innovation Impact 
Assessment framework, RIIA) yra Europos 
Komisijos sukurta sistema. Tai pirmasis 
žingsnis padedant įvertinti universitetų 
inovacijų poveikį tobulinant parametrais 
grindžiamus konkrečių atvejų tyrimus. 
Inovacijų poveikio vertinimą, pavyzdžiui, 
pagal RIIA sistemą, galima susieti su 
inovacinės veiklos rezultatais pagrįstomis 
regioninio, nacionalinio arba ES lygmens 

25 Regioninė inovacijų poveikio vertinimo 
sistema (angl. Regional Innovation Impact 
Assessment framework, RIIA) yra Europos 
Komisijos sukurta sistema. Tai pirmasis 
žingsnis padedant įvertinti universitetų 
inovacijų poveikį tobulinant parametrais 
grindžiamus konkrečių atvejų tyrimus. 
Inovacijų poveikio vertinimą, pavyzdžiui, 
pagal RIIA sistemą, galima susieti su 
inovacinės veiklos rezultatais pagrįstomis 
regioninio, nacionalinio arba ES lygmens 
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finansavimo priemonėmis. finansavimo priemonėmis.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinant ir stebint ŽIB 
administruojamą veiklą EIT atliks 
valdymo ir koordinavimo funkcijas. Ypač 
daug dėmesio bus skiriama siekiui 
užtikrinti: įtraukumą siekiant pritraukti 
AMI, kurios nėra ŽIB partnerės; 
tarpdiscipliniškumą ir tarpsektoriškumą; 
sąsają su Europos Komisijos pažangiosios 
specializacijos strategija, atitinkamomis 
teminėmis platformomis ir EIT RIS.

Kiekviena ŽIB skiria daug dėmesio siekiui 
užtikrinti: atvirumą ir įtraukumą siekiant 
pritraukti AMI, kurios nėra ŽIB partnerės, 
siekiant užtikrinti kuo platesnę geografinę 
aprėptį; tarpdiscipliniškumą ir 
tarpsektoriškumą; aktyvesnį moterų 
dalyvavimą sektoriuose, kuriuose jų yra 
nepakankamai; sąsają su Europos 
Komisijos pažangiosios specializacijos 
strategija, atitinkamomis teminėmis 
platformomis, pavyzdžiui, politikos 
rėmimo priemone, ir EIT RIS. 

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT susies savo paramą novatoriškumo 
pajėgumų plėtrai aukštojo mokslo 
sektoriuje su EIT ženklu, kuris šiuo metu 
yra suteikiamas ŽIB švietimo programoms. 
Dalyvaujančios AMI ypač gali būti 
įtrauktos į EIT ženklo naudojimo veiklą. 
EIT taip pat pradės teikti EIT ženklą 
mokymosi visą gyvenimą veiklai, į kurią 
įtraukiama didesnė studentų, suaugusių 
besimokančiųjų ir institucijų (įskaitant 
PRM institucijas), kurie nėra ŽIB 
partneriai, tikslinė grupė ir kuri bus 
nukreipta į tą grupę. Ženklo taikymas ne 
vien EIT bendrijoje darys didesnį 
struktūrinį poveikį visais lygmenimis 
(asmens, programos ir institucijos).

EIT rems ŽIB joms įgyvendinant EIT 
ženklo, kuris suteikiamas ŽIB švietimo 
programoms, iniciatyvą. Dalyvaujančios 
AMI bus skatinamos naudoti EIT ženklą. 
EIT ŽIB turi plačiau naudotis EIT ženklu, 
jį taip taikyti mokymosi visą gyvenimą 
veiklai, mentorystei, profesiniam 
mokymui, kvalifikacijos įgijimo ir 
persikvalifikavimo programoms, atviriems 
masinio nuotolinio mokymo kursams, į 
kuriuos įtraukiama didesnė studentų, 
suaugusių besimokančiųjų ir institucijų 
(įskaitant PRM institucijas), kurie nėra ŽIB 
partneriai, dalis. Tikimasi, kad ženklo 
taikymas ne vien EIT ŽIB bendruomenėse 
darys didesnį struktūrinį poveikį visais 
lygmenimis (individualiu, programos ir 
institucijos). EIT stebi EIT ženklo 
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aprėpties plėtimo, į jį įtraukiant ŽIB 
švietimo ir mokymo programas, 
veiksmingumą.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT ypač daug dėmesio skirs AMI iš tų 
šalių, kurios yra vidutinės arba silpnos 
novatorės, ir iš kitų prastesnius rezultatus 
pasiekusių regionų, kurie nori stiprinti savo 
inovacinius pajėgumus ir pažangiosios 
specializacijos strategijas. EIT šiai 
priemonei skirs ne mažiau kaip 25 proc. 
viso šiai veiklai skiriamo biudžeto.

ŽIB įgyvendina savo aukštojo mokslo 
iniciatyvas skelbdamos atvirus ir skaidrius 
kvietimus teikti pasiūlymus. ŽIB tikslinės 
partnerės yra AMI visoje Sąjungoje, o 
ypač iš tų šalių ir regionų, kurie yra 
vidutiniai arba silpni novatoriai, ir iš kitų 
prastesnius rezultatus pasiekusių regionų, 
kurie nori stiprinti savo inovacinius 
pajėgumus ir pažangiosios specializacijos 
strategijas. EIT ŽIB šiai veiklai skiria 
pakankamą biudžetą, o tinkamumo 
kriterijais, kurie turi būti įtraukti į 
kvietimus teikti pasiūlymus, užtikrinama, 
kad didelė dalis projektuose 
dalyvaujančių AMI būtų ne ŽIB 
partnerės.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunktis lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT: Išbraukta.
— bendradarbiaudamas su Komisija, 
suplanuos ir pradės vykdyti veiklą, kuria 
rems novatoriškumo pajėgumų ugdymą 
aukštojo mokslo sektoriuje. Ši veikla bus 
vykdoma per ŽIB ir bus pradėta 2021 m.;
— pradės vykdyti informavimo programą, 
pagal kurią skatins AMI iš šalių, kurios 
yra vidutinės arba silpnos novatorės, 
ugdyti savo inovacinius pajėgumus;
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— teiks konkrečias rekomendacijas, 
dalysis praktine patirtimi ir konsultuos 
dalyvaujančias AMI;
— stiprins EIT ženklą ir plės jo taikymo 
sritį, kad jis būtų skiriamas ne tik ŽIB, bet 
ir veikloje dalyvaujančioms AMI.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Komunikacinė veikla (1) Komunikacinė veikla ir sklaida

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT stiprins savo komunikacinę veiklą ir 
didins matomumą. Daugėjant ŽIB ir 
imantis naujos veiklos, kuria bus 
remiamas AMI verslumo ugdymas, EIT 
dės daugiau pastangų, kad padidintų savo 
vardo kaip inovacijų kokybės ženklo 
pripažinimą. Šis savo vardo valdymas ir 
geresnė komunikacija, ypač su piliečiais, 
yra labai svarbūs, nes EIT paskatintos 
inovacijos padeda atskleisti konkretų ES 
investicijų, įgyvendinamų pagal Europos 
bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programą, poveikį. EIT taikys patobulintą 
vardo viešinimo savo pagrindiniams 
suinteresuotiesiems subjektams (AMI, 
mokslinių tyrimų organizacijoms, verslo 
įmonėms ir pan.) strategiją visose 
valstybėse narėse ir už jų ribų, kaip 
numatyta pagal programos „Europos 
horizontas“ komunikacijos metodiką.

EIT ir ŽIB stiprina ir gerina savo 
komunikacinę veiklą ir matomumą ir taiko 
patobulintą vardo viešinimo savo 
pagrindiniams suinteresuotiesiems 
subjektams (AMI, mokslinių tyrimų 
organizacijoms, startuoliams ir MVĮ, 
trečiojo sektoriaus organizacijoms ir pan.) 
strategiją visose valstybėse narėse ir už jų 
ribų, kaip numatyta pagal programos 
„Europos horizontas“ komunikacijos 
metodiką. Daugėjant ŽIB ir naujų 
iniciatyvų, kuriomis bus remiami AMI 
inovacijų ir verslumo pajėgumai, EIT dės 
daugiau pastangų, kad padidintų Sąjungos 
paramos kaip inovacijų kokybės ženklo 
pripažinimą. Šis savo vardo valdymas ir 
geresnė komunikacija, ypač su piliečiais, 
regioninėmis ir nacionalinėmis valdžios 
institucijomis, yra labai svarbūs, nes EIT 
kartu su EIC paskatintos inovacijos 
padeda atskleisti konkretų ES investicijų, 
įgyvendinamų pagal Europos bendrąją 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, 
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poveikį.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas užtikrinti, kad informacija apie 
EIT siūlomas galimybes būtų skleidžiama 
plačiau ir kad tos galimybės būtų geriau 
suprantamos, EIT nagrinės galimybę 
intensyvinti konsultacijas ir pagalbą su 
dalyvavimu EIT ŽIB susijusiais klausimais 
visoje Europoje. Tuo tikslu jis naudosis 
visoje Europoje jau veikiančiais 
informacijos tinklais.

Siekdamas užtikrinti, kad informacija apie 
EIT siūlomas galimybes būtų skleidžiama 
plačiau ir kad tos galimybės būtų geriau 
suprantamos, EIT intensyvina 
konsultacijas ir pagalbą su dalyvavimu EIT 
ŽIB susijusiais klausimais visoje Europoje. 
Specialus EIT šalių ryšių palaikymo 
pareigūnų tinklas, kuris priklauso 
programos „Europos horizontas“ 
nacionaliniams informacijos centrams, 
grindžiamas visoje Europoje jau 
veikiančiais informacijos tinklais, 
prisidedant prie EIT ir ŽIB matomumo 
didinimo ir komunikacijos veiklos. Be to, 
jie turėtų padėti nacionalinėms ir 
regioninėms valdžios institucijoms 
nustatyti būtiną sinergiją su 
daugiametėmis ŽIB programomis.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 1 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT reguliariai, bent dukart per metus, 
rengs valstybių narių atstovų grupės ir 
atitinkamų Komisijos tarnybų susitikimus, 
taip siekdamas užtikrinti tinkamą 
komunikaciją ir informacijos srautą su 
valstybėmis narėmis ir ES subjektais, 
informuoti juos apie EIT finansuojamos 
veiklos rezultatus ir laimėjimus. Valstybių 
narių atstovų grupė taip pat užtikrins 
reikiamą paramą, kad EIT remiama veikla 
būtų susieta su nacionalinėmis 

EIT reguliariai rengs valstybių narių 
atstovų grupės ir atitinkamų Komisijos 
tarnybų, Europos Parlamento bei Regionų 
komiteto susitikimus, taip siekdamas 
užtikrinti tinkamą komunikaciją ir 
informacijos srautą su valstybėmis narėmis 
ir ES subjektais, informuoti juos apie EIT 
finansuojamos veiklos rezultatus ir 
laimėjimus. Valstybių narių atstovų grupė 
taip pat užtikrins reikiamą paramą, kad EIT 
remiama veikla būtų susieta su 



PE641.138v03-00 52/141 RR\1208489LT.docx

LT

programomis ir iniciatyvomis, įskaitant 
galimą nacionalinį bendrą šios veiklos 
finansavimą.

nacionalinėmis programomis ir 
iniciatyvomis, įskaitant galimą nacionalinį 
bendrą šios veiklos finansavimą.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 1 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT toliau administruos EIT 
suinteresuotųjų subjektų forumą ir EIT 
apdovanojimus, siekdamas skatinti ryšius 
su Europos žinių trikampio dalyviais ir 
pripažinti perspektyviausius Europos 
verslininkus ir novatorius.

EIT toliau administruoja EIT 
suinteresuotųjų subjektų forumą ir EIT 
apdovanojimus, siekdamas skatinti ryšius 
su Europos žinių trikampio dalyviais ir 
pripažinti perspektyviausius Europos 
verslininkus ir novatorius.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT atlieka esminį vaidmenį skleidžiant 
gerąją praktiką ir įgytą patirtį. ŽIB ir 
projektai, kuriais remiami AMI inovaciniai 
ir verslumo pajėgumai, yra vertingas 
įrodymų šaltinis ir eksperimentinio 
mokymosi priemonė politikos 
formuotojams. Iš jų atsirenkami gerosios 
praktikos pavyzdžiai, jie padeda kurti ir 
įgyvendinti teminių sričių ES politiką.

EIT atlieka esminį vaidmenį nustatant, 
platinant ir skleidžiant gerąją praktiką ir 
įgytą patirtį. EIT ir ŽIB, taip pat EIT 
šalies ryšių palaikymo pareigūnas 
bendradarbiauja su valstybių narių 
nacionalinėmis ir regioninėmis valdžios 
institucijomis ir Europos Parlamentu, 
visų pirma su Mokslo ir technologijų 
ateities komisija (STOA), siekiant 
suformuoti struktūrinį dialogą, nustatyti 
platinti ir skleisti gerąją praktiką, patirtį ir 
galimybes. ŽIB ir projektai, kuriais 
remiami AMI inovaciniai ir verslumo 
pajėgumai, yra vertingas įrodymų šaltinis ir 
eksperimentinio mokymosi priemonė 
politikos formuotojams ir mokslinių 
tyrimų, plėtros ir inovacijų 
suinteresuotiesiems subjektams. Iš jų 
atsirenkami gerosios praktikos pavyzdžiai, 
jie padeda kurti ir įgyvendinti teminių 
sričių ES politiką.
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Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki šiol geroji praktika ir patirtis, įgyta 
dalyvaujant ŽIB veikloje, nebuvo 
pakankamai kodifikuota ir veiksmingai 
skleidžiama. Kad būtų lengviau vykdyti 
savo kaip politikos formuotojų ir visos 
inovacijų bendruomenės žinių partnerio 
funkcijas, EIT toliau plėtos savo kaip 
inovacijų instituto, gebančio nustatyti, 
analizuoti, kodifikuoti inovacinę praktiką, 
dalyvaujant ES finansuojamoje veikloje 
(švietimo ir mokymo veikloje, inovacijų ir 
verslumo rėmimo veikloje) įgytą patirtį ir 
rezultatus, jais dalytis ir užtikrinti, kad jais 
būtų naudojamasi platesniu mastu, 
vaidmenį. Vykdant šią veiklą bus 
remiamasi sąsajomis ir sąveika su kitomis 
[pasiūlymo dėl programos „Europos 
horizontas“] [novatoriškos Europos 
veiklos srities] iniciatyvomis.

Iki šiol geroji praktika ir patirtis, įgyta 
dalyvaujant ŽIB veikloje, nebuvo 
pakankamai sutelkta, kodifikuota ir 
veiksmingai skleidžiama. Kad būtų 
lengviau vykdyti savo kaip politikos 
formuotojų ir visos mokslinių tyrimų, 
plėtros ir inovacijų bendruomenės žinių 
partnerio funkcijas, EIT toliau plėtos savo 
kaip inovacijų instituto, gebančio nustatyti, 
analizuoti, kodifikuoti inovacinę praktiką, 
dalyvaujant ES finansuojamoje veikloje 
(švietimo ir mokymo veikloje, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ir verslumo rėmimo 
veikloje) įgytą patirtį ir rezultatus, jais 
dalytis ir užtikrinti, kad jais būtų 
naudojamasi platesniu mastu, vaidmenį. 
Vykdant šią veiklą remiamasi sąsajomis ir 
sąveika su kitomis programos „Europos 
horizontas“ novatoriškos Europos veiklos 
srities iniciatyvomis, ypač su Europos 
inovacijų taryba, misijomis ir Europos 
partnerystėmis.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 3 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Tarptautinis bendradarbiavimas (3) Tarptautinis bendradarbiavimas ir 
informavimo pasauliniu mastu veikla

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 3 punkto 1 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaudamasis EIT reglamentu, EIT 
sieks didesnio savo veiklos poveikio. Tuo 
tikslu jis naudosis tarptautiniu 
bendradarbiavimu ir koordinuos ŽIB 
vykdomą EIT finansuojamą tarptautinę 
veiklą. EIT siekiai bus glaudžiai suderinti 
su atitinkamais Europos Sąjungos 
pramonės politikos tikslais, jos mokslinių 
tyrimų ir inovacijų prioritetais ir jais bus 
užtikrinama Europos pridėtinė vertė.

Vadovaudamasis ... [EIT reglamentas 
(COD(2019/0151))], EIT siekia užtikrinti, 
kad jo veikla turėtų didesnį poveikį, 
pasitelkdamas tarptautinį 
bendradarbiavimą ir ŽIB vykdomą EIT 
finansuojamą tarptautinę veiklą.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 3 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tarptautinio bendradarbiavimo srityje 
EIT, konsultuodamasis su Komisija, 
stengsis veiksmingai spręsti pasaulinius 
visuomenės uždavinius, prisidės prie 
svarbių tarptautinių iniciatyvų ir padės 
siekti darnaus vystymosi tikslų, 
užtikrindamas galimybę pasinaudoti 
talentais ir didesne novatoriškų 
sprendimų pasiūla bei paklausa. 
Planuodami ir vykdydami savo tarptautinę 
veiklą EIT ir ŽIB glaudžiai bendradarbiaus 
su Komisija, laikydamiesi programoje 
„Europos horizontas“ ir kitose ES politikos 
srityse numatyto požiūrio. Šią veiklą 
prižiūrės EIT valdyba.

Planuodami ir vykdydami savo tarptautinę 
veiklą EIT ir ŽIB glaudžiai bendradarbiaus 
su Komisija, laikydamiesi programoje 
„Europos horizontas“ ir kitose ES politikos 
srityse numatyto požiūrio. Šią veiklą 
prižiūrės EIT valdyba. Tarptautinio 
bendradarbiavimo ir informavimo 
tarptautiniu mastu srityse ŽIB, 
konsultuodamosi su EIT valdyba ir 
Komisija, tikslingai siekia veiksmingai 
spręsti pasaulinius ir visuomenės 
uždavinius, prisideda prie atitinkamų 
tarptautinių iniciatyvų ir padeda siekti 
darnaus vystymosi tikslų, užtikrindamos 
galimybę pasinaudoti talentais ir didesne 
novatoriškų sprendimų pasiūla bei 
paklausa.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 3 punkto lentelė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT: Išbraukta.
— įgyvendindamas tvirtesnę vardo 
viešinimo strategiją pagrindinių 
suinteresuotųjų subjektų valstybėse 
narėse atžvilgiu, didins savo matomumą;
— užtikrins Europos Sąjungos paramos 
matomumą;
— nagrinės galimybę pasinaudoti esamais 
ES informacijos tinklais ir koordinuos jų 
veiklą siekdamas užtikrinti, kad galimiems 
EIT ŽIB partneriams būtų teikiami 
geresni patarimai ir rekomendacijos;
— organizuos reguliarius valstybių narių 
atstovų grupės susitikimus siekdamas 
užtikrinti veiksmingą komunikaciją ir 
informacijos srautą su valstybėmis 
narėmis;
— per suinteresuotųjų subjektų forumą, 
EIT apdovanojimus ir EIT alumnus 
didins savo veiklos matomumą piliečių ir 
suinteresuotųjų subjektų bendruomenės 
atžvilgiu;
— apibrėš, kodifikuos dalyvaujant EIT 
finansuojamoje veikloje įgytą patirtį ir 
gerąją praktiką ir veiksmingai dalysis jos 
pavyzdžiais; bendradarbiaus su 
nacionalinio ir regioninio lygmens ES 
valstybių narių valdžios institucijomis, 
užmegs struktūrinį dialogą ir koordinuos 
veiksmus siekdamas apibrėžti gerąją 
praktiką ir įgytą patirtį, dalytis jos 
pavyzdžiais ir ją skleisti;
— laikydamasis Komisijos tarptautinio 
bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srityje strategijos ir 
konsultuodamasis su atitinkamomis 
Komisijos tarnybomis, plėtos EIT ir ŽIB 
tarptautinį bendradarbiavimą. Šią veiklą 
prižiūrės EIT valdyba.
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Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skirsnyje aprašytos įvairios 
priemonės, kuriomis siekiama pritaikyti ir 
patobulinti dabartinį EIT ir ŽIB veikimą. 
Veiksminga ir strategiška EIT valdyba 
stebės, kaip tos priemonės įgyvendinamos 
EIT lygmeniu, teiks reikiamas paskatas, 
vykdys reikiamą kontrolę, be kita ko, šiuo 
tikslu naudodamasi finansavimo 
paskirstymo procesu. Taip bus siekiama 
užtikrinti, kad ŽIB įgyvendintų tas 
priemones.

Šiame skirsnyje aprašytos įvairios 
priemonės, kuriomis siekiama pritaikyti ir 
patobulinti dabartinį EIT ir ŽIB veikimą. 
Veiksminga ir strategiška EIT valdyba 
stebi, kaip tos priemonės įgyvendinamos 
EIT lygmeniu, teikia reikiamas paskatas, 
vykdo reikiamą kontrolę, be kita ko, šiuo 
tikslu naudodamasi finansavimo 
paskirstymo procesu. Taip bus siekiama 
užtikrinti, kad ŽIB įgyvendintų tas 
priemones.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT parengs ŽIB veiklos gaires ir stebės, 
kaip ŽIB laikosi patikimo valdymo 
principų, reglamente dėl programos 
„Europos horizontas“ Europos 
partnerystėms nustatytų principų ir 
kriterijų, taip pat stebės, kaip jie derinami 
su programos „Europos horizontas“ 
prioritetais siekiant kuo geresnių rezultatų 
ir kuo didesnio poveikio.

EIT parengs ŽIB veiklos gaires ir nuolat 
stebės ŽIB, kad būtų laikomasi patikimo 
valdymo ir geros valdysenos principų, 
reglamente dėl programos „Europos 
horizontas“ Europos partnerystėms 
nustatytų principų ir kriterijų, taip pat 
užtikrinamas derėjimas su programoje 
„Europos horizontas“ nustatytais 
reikalavimais ir jos prioritetais siekiant 
kuo geresnių rezultatų ir kuo didesnio 
poveikio, remiantis ilgalaike EIT ir ŽIB 
bendradarbiavimo strategija. Tais 
atvejais, kai ŽIB veiklos rezultatai ar 
poveikis yra nepakankami arba 
nepasiekta numatytų rezultatų, gali būti 
imamasi atitinkamų priemonių.

(Siekiant suderinti priedo punktų numeraciją, I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio punktai 
vėlesniame procedūros etape bus pernumeruoti.)
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Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės, kuriomis užtikrinamas 
nuolatinis ŽIB įgyvendinimo proceso 
atvirumas ir skaidrumas, bus patobulintos 
pirmiausia įtraukiant bendrąsias 
nuostatas, skirtas naujiems nariams, kurie 
suteikia partnerystėms pridėtinės vertės. 
Jos savo veiklą taip pat vykdys visiškai 
skaidriai. ŽIB tebebus dinamiškos 
partnerystės, prie kurių, atsižvelgiant į 
kompetenciją ir strateginį tinkamumą, 
gali jungtis nauji partneriai, įskaitant vis 
didesnę MVĮ dalį. Siekiant apriboti 
finansavimo koncentraciją ir užtikrinti, 
kad ŽIB veikloje dalyvautų platus 
partnerių tinklas, verslo plano rengimo 
procedūra (įskaitant prioritetų nustatymą, 
veiklos atranką ir lėšų paskirstymą) taps 
skaidresnė ir įtraukesnė. Galiausiai 
pažymėtina, kad ŽIB skelbs daugiau 
kvietimų teikti pasiūlymus dėl inovacijų 
projektų, kuriuose galės dalyvauti 
trečiosios šalys. Visomis tomis 
priemonėmis bus pasiekta, kad ŽIB 
veikloje dalyvautų daugiau subjektų. Be 
to, savo reguliariai rengiamose 
ataskaitose ŽIB turėtų pranešti apie naujų 
partnerių įtraukimą.

EIT užtikrina, kad priemonės, kuriomis 
užtikrinamas nuolatinis ŽIB atvirumas 
naujiems nariams ir įgyvendinimo proceso 
skaidrumas, būtų pagerintos, visų pirma 
priimant ir taikant skaidrius, aiškius ir 
nuoseklius naujų narių prisijungimo ir 
pasitraukimo kriterijus, kuriais 
suteikiama papildomos naudos 
partnerystėms, nuolat stebint priemonių 
veiksmingumą. Jos savo veiklą taip pat 
vykdo visiškai skaidriai, sistemingai 
rengdamos atvirus konkursus dėl 
projektų, partnerių ir naujų koordinavimo 
centrų steigimo.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 3 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nors kompetencija tebėra pagrindinis 
partnerių, projektų ar naujų 
koordinavimo centrų atrankos kriterijus, 
kai tikrai būtina pasirinkti iš pasiūlymų, 
kurių vertinimo rezultatai yra vienodi, 
ŽIB pirmenybę teikia tiems pasiūlymams, 
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kurie:
a) apima daugiau regionų ir šalių, 
kuriuose mokslinių tyrimų ir inovacijų 
našumas žemas arba inovacijų mastas yra 
mažas ar vidutinis, kaip apibrėžta EIT 
reglamento [xxx] 2 straipsnio 8 punkte;
b) apima daugiau regionų ar šalių, kurie 
dar nedalyvauja ŽIB bendruomenės 
veikloje;
c) apima regionus ir šalis, kurie 
įsipareigoja prisidėti ESI fondų lėšomis;
d) apima daugiau MVĮ;
e) geriau užtikrina lyčių pusiausvyrą.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 3 punkto 3 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ŽIB tebebus atviros ir dinamiškos 
partnerystės, prie kurių, atsižvelgiant į 
kompetenciją, pridėtinę vertę ir jų 
gebėjimą prisidėti prie inovacijų 
ekosistemų bei strateginį tinkamumą, gali 
jungtis nauji partneriai iš visos Sąjungos, 
įskaitant vis didesnę MVĮ ir startuolių 
dalį. Siekiant apriboti finansavimo 
koncentraciją ir užtikrinti, kad ŽIB veikla 
apimtų plačią geografinę aprėptį ir platų 
partnerių tinklą, verslo plano rengimo 
procedūra (įskaitant prioritetų nustatymą, 
veiklos atranką ir lėšų paskirstymą) ir 
naujų koordinavimo centrų pasirinkimas, 
taip pat sprendimai dėl finansavimo turi 
būti skaidresni, atviresni ir įtraukesni. Be 
to, savo reguliariai rengiamose 
ataskaitose ŽIB turėtų pranešti apie naujų 
partnerių ir paramos gavėjų įtraukimą.

Pakeitimas 97
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kadangi ŽIB veikia visoje inovacijų vertės 
grandinėje, jos savo verslo plane užtikrins 
tinkamą švietimo, verslumo ir inovacijų 
veiklos pusiausvyrą. ŽIB veikla bus 
įgyvendinama naudojantis optimizuota, 
veiksminga ir ekonomiškai efektyvia 
struktūra, užtikrinančia, kad 
administracinės ir pridėtinės išlaidos būtų 
kuo mažesnės. EIT užtikrins, kad 
vykdydamos įvairią ŽIB verslo planuose 
numatytą veiklą, kuri veiksmingai padeda 
siekti ŽIB tikslų, ŽIB pasiektų numatytą 
poveikį.

Kadangi ŽIB veikia visoje inovacijų vertės 
grandinėje, jos savo verslo plane užtikrina 
tinkamą ir nuolatinį švietimo, mokslinių 
tyrimų, verslumo ir inovacijų veiklos 
pusiausvyrą. EIT stebi ŽIB operacijas, 
siekdamas užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendinamos naudojantis optimizuota, 
veiksminga ir ekonomiškai efektyvia 
struktūra, užtikrinančia, kad 
administracinės, valdymo ir pridėtinės 
išlaidos būtų racionaliai kuo mažesnės. 
EIT užtikrins, kad vykdydamos įvairią ŽIB 
verslo planuose numatytą veiklą, kuri 
veiksmingai padeda siekti ŽIB tikslų, ŽIB 
pasiektų numatytą poveikį. Siekiant 
sumažinti administracinę naštą, ŽIB 
verslo planai ir EIT dotacijos ŽIB apima 
bent trejų metų laikotarpį, o ŽIB veiklos 
ataskaitos ir toliau teikiamos kiekvienais 
metais.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad susitarimo pagal 
iniciatyvą galiojimo laikotarpiu kiekvienas 
ŽIB partneris laikytųsi įsipareigojimų, bus 
reguliariai stebimas faktinis partnerių 
indėlis ir jis bus lyginamas su pradiniais 
įsipareigojimais. EIT užtikrins, kad ŽIB 
įdiegtų rizikos valdymo sistemą tiems 
atvejams, kai tam tikri partneriai negali 
įvykdyti savo pradinių įsipareigojimų.

Siekiant užtikrinti, kad susitarimo pagal 
iniciatyvą galiojimo laikotarpiu kiekvienas 
ŽIB partneris laikytųsi įsipareigojimų, 
reguliariai stebimas faktinis partnerių 
indėlis ir jis lyginamas su pradiniais 
įsipareigojimais. EIT užtikrina, kad ŽIB 
įdiegtų rizikos valdymo sistemą tiems 
atvejams, kai tam tikri partneriai negali 
įvykdyti savo pradinių įsipareigojimų. ŽIB, 
siekdamos, kad jų veikla finansiniu 
požiūriu būtų tvari, turėtų ieškoti įvairių 
pajamų ir investicijų šaltinių. Jokie 
veiksmai, kuriais siekiama finansinio 
tvarumo, negali lemti nei partneriams 
taikomų mokesčių už narystę didėjimo, 
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nei nepalankių sąlygų mažesnėms 
įmonėms, pvz., MVĮ ir startuoliams, 
susijusių su narystės mokesčiais, nei 
mažesnių teikiamų dotacijų.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT: Išbraukta.
— užtikrins, kad ŽIB taikytų griežtus 
atvirumo ir skaidrumo principus, ypač 
kalbant apie naujų partnerių pasirinkimą 
ir verslo planų rengimo procedūrą;
— užtikrins, kad ŽIB įgyvendinama 
veikla visapusiškai atitiktų atitinkamus 
reglamente dėl programos „Europos 
horizontas“ nustatytus reikalavimus;
— verslo planuose užtikrins reikiamą 
žinių trikampio veiklos pusiausvyrą;
— užtikrins, kad ŽIB administracinės 
išlaidos būtų kuo mažesnės;
— užtikrins, kad jau veikiančios 
aštuonios ŽIB pradėtų laikytis naujų 
programoje „Europos horizontas“ 
Europos partnerystėms nustatytų 
įgyvendinimo kriterijų.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudodamas optimizuotą ir supaprastintą 
finansavimo modelį EIT padidins ŽIB 
poveikį ir indėlį siekiant programos 
„Europos horizontas“ tikslų. Siekdamas 
padidinti savo paramos pridėtinę vertę, EIT 
pakoreguos savo finansavimo modelį. EIT 

Naudodamas optimizuotą ir supaprastintą 
finansavimo modelį EIT padidins ŽIB 
poveikį ir indėlį siekiant programos 
„Europos horizontas“ tikslų. Siekdamas 
padidinti savo paramos pridėtinę vertę, EIT 
koreguoja savo finansavimo modelį, 
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atliks patobulinimus keturiose pagrindinėse 
srityse.

siekdamas ilgainiui padidinti ŽIB 
partnerių ar kitų privačių ir viešųjų 
šaltinių įsipareigojimus. EIT turėtų 
užtikrinti subalansuotą biudžeto 
paskirstymą visam laikotarpiui ir sklandų 
perėjimą nuo dabartinio prie kito DFP 
laikotarpio, ypač vykdomos veiklos srityse. 
EIT atliks patobulinimus keturiose 
pagrindinėse srityse.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 5 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma, siekdamas padidinti privačiųjų ir 
viešųjų investicijų lygį, EIT nustatys 
bendro finansavimo normą. Pakoregavus 
finansavimo modelį, ŽIB bus lengviau 
pereiti prie finansinio tvarumo. Tai būtų 
paskata joms partnerystės susitarimo 
galiojimo laikotarpiu savo verslo planuose 
laipsniškai mažinti EIT finansavimą ir 
kartu didinti kitų investicijų, skiriamų ne iš 
EIT šaltinių, lygį. Fiksuotas bendro 
finansavimo normų mažinimas bus 
taikomas visais ŽIB gyvavimo ciklo 
etapais (veiklos pradžios, plėtros, brandos, 
EIT dotacijos laikotarpio pabaigos), kaip 
parodyta toliau.

Pirma, EIT taikys tinkamas ir laipsniškai 
mažėjančias bendro finansavimo normas, 
kurios sieks 50 proc. pradedant nuo 12-
ųjų ŽIB veiklos metų, kad padidintų 
privačiųjų ir viešųjų investicijų lygį, 
išskyrus pajamas iš partnerių, taip 
sudarydamas sąlygas ŽIB pritraukti 
daugiau papildomų viešųjų ir privačiųjų 
pajamų ir investicijų, kad būtų užtikrintas 
finansinis tvarumas. EIT koreguoja 
finansavimą, atsižvelgdama į ŽIB verslo 
planą, ir kartu didina kitų investicijų, 
skiriamų ne iš EIT šaltinių, lygį. EIT 
finansavimas bus grindžiamas rezultatais, 
juo teikiamos paskatos poveikiui ir 
apdovanojama už teigiamus rezultatus, jis 
tiesiogiai susietas su pažanga, padaryta 
siekiant ŽIB tikslų, ir gali būti 
nutrauktas, jei rezultatai nuolat bus vis 
nepasiekti.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 5 punkto 4 pav.

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.
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Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 5 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Antra, šiuo metu taikomas dotacijų 
paskirstymo procesas bus labiau 
orientuotas į konkurencingą veiklą, 
rezultatus ir į daugiamečių dotacijų 
naudojimą. EIT valdyba suteiks ŽIB 
daugiau paskatų, ypač pagal individualius 
veiklos rezultatus, kad veiklos poveikis 
būtų kuo didesnis. Todėl EIT iš dalies 
pakeis konkurencingo finansavimo 
nuostatas, kad pagal programą „Europos 
horizontas“ vykdoma veikla darytų kuo 
didesnį poveikį.

Antra, EIT užtikrins, kad šiuo metu 
taikomas dotacijų paskirstymo procesas 
būtų pagrįstas konkurencinga veikla ir 
daugiamečių dotacijų naudojimu. EIT 
finansavimas siejamas su pažanga, 
remiantis ... [EIT reglamentas 
(2019/0151/COD)] 11 straipsniu. EIT 
valdyba suteiks ŽIB daugiau paskatų, ypač 
pagal individualius veiklos rezultatus, kad 
veiklos poveikis būtų kuo didesnis. Todėl 
EIT iš dalies pakeis konkurencingo 
finansavimo nuostatas, kad pagal programą 
„Europos horizontas“ vykdoma veikla 
darytų kuo didesnį poveikį.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 5 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečia, EIT taikys griežtas taisykles 
siekdamas sugriežtinti peržiūros 
mechanizmą, kuris yra taikomas iki 
pradinio pirmųjų septynerių metų ŽIB 
veiklos laikotarpio pabaigos. Ši laikotarpio 
vidurio peržiūra, kuri bus atlikta 
pasinaudojant išorės ekspertų 
paslaugomis, turėtų atitikti geriausią 
tarptautinę praktiką, programoje „Europos 
horizontas“ nustatytus Europos 
partnerysčių stebėsenos ir vertinimo 
kriterijus ir būti atlikta iki pradinio 
septynerių metų laikotarpio pabaigos. 
Atsižvelgdama į peržiūros rezultatus, 
valdyba priims sprendimą toliau skirti ŽIB 
finansinius įnašus arba juos nutraukti (taigi 
nepratęsti bendrojo partnerystės susitarimo 

Trečia, EIT taikys griežtas taisykles 
siekdamas sugriežtinti peržiūros 
mechanizmą, kuris yra taikomas iki 
pradinio pirmųjų septynerių metų ŽIB 
veiklos laikotarpio pabaigos. Šią 
laikotarpio vidurio peržiūrą atlieka išorės 
ekspertai ir ji turi atitikti geriausią 
tarptautinę praktiką, programoje „Europos 
horizontas“ nustatytus Europos 
partnerysčių stebėsenos ir vertinimo 
kriterijus ir ...[EIT reglamentas 
(2019/0151/COD)] 11 straipsnyje 
nustatytus kriterijus. Peržiūra atliekama 
iki pradinio septynerių metų laikotarpio 
pabaigos. Atsižvelgdama į peržiūros 
rezultatus ir remdamasi ... [EIT 
reglamentas (2019/0151/COD)] 



RR\1208489LT.docx 63/141 PE641.138v03-00

LT

su ta ŽIB), o išteklius perskirstyti 
rezultatyvesnei veiklai.

11 straipsniu, valdyba priims sprendimą 
sumažinti, pakoreguoti, toliau skirti ŽIB 
finansinius įnašus arba juos nutraukti (taigi 
nepratęsti bendrojo partnerystės susitarimo 
su ta ŽIB), o išteklius perskirstyti 
rezultatyvesnei veiklai.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) administracinės naštos mažinimas

(įtraukti prieš I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 5 punkto 5 pastraipą)

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 5 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galiausiai pažymėtina, kad EIT toliau 
sieks supaprastinimo, kad sumažintų ŽIB 
tenkančią nepagrįstą administracinę 
naštą27 ir kad ŽIB galėtų dinamiškai ir 
veiksmingai įgyvendinti savo metinius 
verslo planus ir daugiametę strategiją. Be 
kita ko, tam tikros ŽIB veiklos atveju 
išlaidos bus atlyginamos mokant fiksuotąją 
sumą arba pagal vieneto įkainius. Be to, 
kad ištekliai, ypač skiriami novatoriškai 
veiklai, būtų planuojami geriau, taip pat 
tam, kad ŽIB veikloje dalyvaujantiems 
partneriams būtų paprasčiau prisiimti 
griežtesnius įsipareigojimus ir skirti 
ilgalaikes investicijas, EIT pagal 
atitinkamus bendruosius partnerystės 
susitarimus pasirašys su ŽIB daugiamečius 
dotacijos susitarimus (jeigu tai bus 
tikslinga). Šie daugiamečiai dotacijų 
susitarimai turėtų galioti ne ilgiau kaip 

EIT aktyviau stengiasi supaprastinti ir 
sumažinti ŽIB tenkančią administracinę 
naštą27, kad ŽIB galėtų dinamiškai ir 
veiksmingai įgyvendinti savo 
daugiamečius verslo planus. Be kita ko, 
tam tikros ŽIB veiklos atveju išlaidos bus 
atlyginamos mokant fiksuotąją sumą arba 
pagal vieneto įkainius. Be to, kad ištekliai, 
ypač skiriami novatoriškai veiklai, būtų 
planuojami geriau, taip pat tam, kad ŽIB 
veikloje dalyvaujantiems partneriams būtų 
paprasčiau prisiimti griežtesnius 
įsipareigojimus ir skirti ilgalaikes 
investicijas, EIT pagal atitinkamus 
bendruosius partnerystės susitarimus 
pasirašys su ŽIB daugiamečius dotacijos 
susitarimus. Šie daugiamečiai dotacijų 
susitarimai turėtų apimti bent trejų metų 
laikotarpį. EIT stiprina pasitikėjimo 
ryšius su ŽIB ir savo vertinime 
daugiausia dėmesio skiria jų rezultatams 
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trejus metus. ir poveikiui.
__________________ __________________
27 Kasmetinės ataskaitos apie ŽIB 
papildomą veiklą nebebus teikiamos, kaip 
rekomendavo Audito Rūmai 2016 m. 
specialiojoje ataskaitoje (Rekomendacija 
Nr. 1, p. 51).

27 Kasmetinės ataskaitos apie ŽIB 
papildomą veiklą nebebus teikiamos, kaip 
rekomendavo Audito Rūmai 2016 m. 
specialiojoje ataskaitoje (Rekomendacija 
Nr. 1, p. 51).

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 5 punkto 2 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT: Išbraukta.
— įgyvendins naują finansavimo modelį, 
kuriuo bus siekiama skatinti ŽIB 
partnerius prisiimti įsipareigojimus;
— nuolat tobulins finansavimo modelį: 
supaprastins ŽIB ataskaitų teikimo tvarką 
ir tais atvejais, kai tai laikys tikslinga, 
pagal atitinkamus bendruosius 
partnerystės susitarimus pasirašys su ŽIB 
daugiamečius dotacijų susitarimus;
— pakoreguos konkurencingo dotacijų 
paskirstymo procesą, kad už efektyvią 
veiklą ir rezultatus būtų apdovanojama;
— prieš pasibaigiant septintiesiems 
veiklos metams, atliks griežtesnę išsamią 
kiekvienos ŽIB veiklos peržiūrą, o 
valdyba, remdamasi jos rezultatais, priims 
sprendimą dėl to, ar tęsti, ar nutraukti 
finansinę paramą pagal programoje 
„Europos horizontas“ Europos 
partnerystėms nustatytą tvarką.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 6 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi nuodugniu nepriklausomu 
tyrimu, kuris bus atliktas glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija, iki 
2023 m. pabaigos EIT apibrėš savo 
santykius su ŽIB, kurioms 2021–2027 m. 
programavimo laikotarpiu paramos 
dotacijos bus nutrauktos. Jeigu galutinės 
peržiūros rezultatai bus teigiami, EIT gali 
su kiekviena ŽIB sudaryti 
bendradarbiavimo memorandumą, pagal 
kurį, nutraukus bendrąjį partnerystės 
susitarimą, bendradarbiavimas su ŽIB 
būtų tęsiamas. Be kitų dalykų, tokiame 
memorandume turėtų būti apibrėžtos 
teisės ir pareigos, susijusios su:

EIT parengia ryšių su ŽIB po to, kai 
baigia galioti partnerystės pagrindų 
susitarimas, bendruosius principus, 
laikydamasis programoje „Europos 
horizontas“ Europos partnerystėms 
nustatytų reikalavimų. Remdamasis 
nuodugniu nepriklausomu tyrimu, kuris 
bus atliktas glaudžiai bendradarbiaujant 
su Komisija, iki 2023 m. pabaigos EIT 
įvertina trijų ŽIB, kurių partnerystės 
pagrindų susitarimas baigs galioti 2021–
2027 m. programavimo laikotarpiu, 
poveikį ir rezultatus ir apibrėžia savo 
ryšius su jomis po to laikotarpio.

– EIT vardo naudojimu, dalyvavimu 
EIT apdovanojimų programoje ir kitose 
EIT organizuojamose iniciatyvose;
– EIT ženklo naudojimu švietimo ir 
mokymo programoms;
– dalyvavimu EIT kvietimuose teikti 
pasiūlymus dėl įvairių ŽIB vykdomos 
veiklos ir bendrų paslaugų;
– santykiais su EIT alumnų 
bendruomene.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 3 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei išsamaus nepriklausomų išorės 
ekspertų atlikto vertinimo išvados 
teigiamos ir EIT valdyba priima teigiamą 
sprendimą, remdamasis EIT reglamento 
11 straipsniu, EIT gali nuspręsti pratęsti 
partnerystės pagrindų susitarimo 
galiojimą iki dabartinio programavimo 
laikotarpio pabaigos, jeigu iš vertinimo 
matyti, kad tam tikra ŽIB veikla dar 
negali būti finansiškai tvari, tačiau ji 
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tebėra labai svarbi įgyvendinant jos 
užduotis, jos veiklai ir pajėgumams, 
susijusiems su visuomenės uždaviniais, ir 
ŽIB vis dar reikia EIT finansinės 
paramos, kad ŽIB galėtų tapti finansiškai 
tvari. Remiantis EIT reglamento 11 
straipsniu, tokiam pratęsimui taikomos 
tam tikros sąlygos ir ribojama jo aprėptis, 
biudžetas ir trukmė.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 6 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT: Išbraukta.
— suformuluos bendrus santykių su ŽIB, 
nutraukus bendrąjį partnerystės 
susitarimą, principus, laikydamasis 
programoje „Europos horizontas“ 
Europos partnerystėms nustatytų 
reikalavimų;
— jeigu galutinės peržiūros rezultatai bus 
teigiami ir EIT valdyba taip nuspręs, 
sudarys su ŽIB bendradarbiavimo 
memorandumą, kad ŽIB išliktų 
aktyviomis EIT bendruomenės narėmis.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.5 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT dėl plataus savo veiksmų masto ir 
ypatingo vaidmens turi puikias galimybes 
kurti sąveiką ir užtikrinti papildomumą su 
kitomis ES programomis ar priemonėmis, 
be kita ko, didindamas savo paramą ŽIB 
joms planuojant ir įgyvendinant savo 
veiklą. Toliau pateiktame sąraše išdėstyti 
konkretūs pavyzdžiai, kuriose srityse EIT 
padės kurti sąveiką vidutinės trukmės ir 

EIT dėl plataus savo veiksmų masto ir 
ypatingo vaidmens kaip sudėtinės 
programos „Europos horizontas“ dalies 
turi puikias galimybes kurti sąveiką ir 
užtikrinti papildomumą su kitomis ES 
programomis ar priemonėmis, be kita ko, 
didindamas savo paramą ŽIB joms 
planuojant ir įgyvendinant savo veiklą. 
Toliau pateiktame sąraše išdėstyti 
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ilguoju laikotarpiais, pasibaigus programai 
„Europos horizontas“.

konkretūs pavyzdžiai, kuriose srityse EIT 
padės kurti sąveiką vidutinės trukmės ir 
ilguoju laikotarpiais, pasibaigus programai 
„Europos horizontas“.

112Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.5 papunkčio 4 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Atsižvelgiant į ŽIB ir inovacijų 
ekosistemų teritorinį aspektą, reikia siekti 
sinergijos su ESI fondais. Dedamos visos 
pastangos, kad ŽIB veikla būtų įtraukta į 
sanglaudos fondų valdymo institucijų 
veiklos programas. Tai galėtų padėti siekti 
ŽIB atvirumo, geografinės pusiausvyros ir 
finansinio tvarumo tikslų ir padidinti 
bendrą EIT poveikį.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.5 papunkčio 4 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— EIT ŽIB skatins bendradarbiavimą 
su pažangiosios specializacijos 
platformomis, ypač pagal projektus, pagal 
kuriuos jau įgyta darbo su sanglaudos 
politikos fondų vadovaujančiosiomis 
institucijomis patirties, kad būtų lengviau 
sukurti sąveiką tarp EIT išteklių, 
sanglaudos politikos fondų ir kitų Europos, 
nacionalinių ir (arba) regioninių programų.

— EIT ŽIB skatins ŽIB 
bendradarbiavimą ir pažangiosios 
specializacijos platformų 
bendradarbiavimą, kad būtų lengviau 
užtikrinti EIT išteklių, sanglaudos politikos 
fondų ir kitų Europos, nacionalinių 
ir (arba) regioninių programų tarpusavio 
sinergiją.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. COVID-19 protrūkio sukelta krizė
1) EIT ir ŽIB tarpusavio 
bendradarbiavimas
Visos Sąjungos institucijos, įstaigos, 
tarnybos ir agentūros turės 
bendradarbiauti spręsdamos su COVID-
19 protrūkio sukeltais svarbiais 
socialiniais, ekonominiais, aplinkos ir 
technologijų pokyčiais susijusius 
klausimus; EIT turėtų prisidėti prie su 
inovacijomis susijusių veiksmų, kurių 
reikia imtis siekiant nuosekliai reaguoti į 
krizę. EIT turėtų užtikrinti, kad ŽIB 
padėtų įgyvendinti novatoriškus 
sprendimus įvairiose veiksmų srityse, 
atsižvelgiant į Sąjungos ekonomikos 
gaivinimo plano, Europos žaliojo kurso, 
Sąjungos pramonės strategijos ir 
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų 
prioritetus, siekiant prisidėti prie mūsų 
visuomenės ir ekonomikos atsigavimo ir 
stiprinti tvarumą ir atsparumą. Kiekviena 
ŽIB turėtų parengti dvejų metų strateginį 
planą, pagal kurį būtų padedama švelninti 
krizės padarinius ekonomikai, ypač 
neramumus visuomenėje, ir investicijų 
mažėjimą. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti 
veiksmams, kuriais siekiama didinti 
inovacijos ekosistemų, visų pirma labai 
mažų įmonių, MVĮ ir startuolių, taip pat 
studentų, mokslinių tyrėjų, verslininkų ir 
darbuotojų, kurie labiausiai nukentėjo 
nuo krizės, atsparumą.
EIT turėtų užtikrinti, kad ŽIB galėtų 
veikti pakankamai lanksčiai, kad 
prisitaikytų prie dėl COVID-19 krizės 
didėjančių poreikių ir reaguotų į Europos 
ekonomikos gaivinimo planą. ŽIB, 
užtikrindamos sinergiją su kitomis 
inovacijų kryptimis ir agentūromis, gali 
pasiūlyti iniciatyvas, kuriomis būtų 
siekiama remti dabartinę inovacijų 
ekosistemą, grindžiamą žinių trikampiu. 
Jos gali skelbti tam skirtus kvietimus teikti 
pasiūlymus, skatinti iniciatyvas, 
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naudodamosi savo partnerystėmis, 
ekosistemomis ir bendruomenėmis, rengti 
atskirus ir jungtinius ŽIB projektus, 
kuriais būtų remiamas tvaraus verslo 
restruktūrizavimas, nustatytos MVĮ, 
startuoliai ir kiti suinteresuotieji 
subjektai, kuriems reikia paramos. Jos 
turėtų pakankamai lanksčiai kurti 
tikslams pasiekti tinkamas paramos 
priemones savo partneriams ir paramos 
gavėjams ir net dabartinėms jų 
bendruomenėms nepriklausantiems 
subjektams. Joms reikės prisitaikyti prie 
laikotarpio, kuriam būdingi labiau 
decentralizuoti ir nuotolinio darbo 
metodai, mažiau kelionių, didesnis 
netikrumas ir besitęsiantis socialinių 
kontaktų ribojimas. Jos turi padėti 
partneriams, paramos gavėjams ir 
studentams teikdamos novatoriškas 
bendradarbiavimo priemones, 
informavimo ir pagalbos paslaugas.
Baigiantis 2023 m., EIT valdyba, 
bendradarbiaudama su Komisija, įvertina, 
ar pratęsti kiekvienos ŽIB programų, 
susijusių su atsaku į krize, trukmę.
2) „EIT Sveikata“
Nedubliuodama esamų duomenų bazių ir 
iniciatyvų, „EIT Sveikata“ turėtų padėti 
lyginti ekspertines žinias ir rinkti 
duomenis bei informaciją, reikalingus 
COVID-19 vakcinų, tyrimo metodų ir 
medicininio gydymo kūrimui. „EIT 
Sveikata“ turėtų padėti sukurti 
horizontaliąsias platformas, kuriomis 
būtų galima remti mokslinius tyrimus ir 
plėtrą vykdant mokslininkų, pramonės, 
visų pirma MVĮ, ir kitų organizacijų, 
turinčių patirties vykdant ikiklinikinius 
tyrimus, vakcinų bandymus ir rengiant 
klinikinių tyrimų medžiagą, iniciatyvas, 
susijusias su vakcinomis.

Pakeitimas 115
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.1 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2021–2027 m. EIT biudžete turi būti 
[3 000] mln. EUR, ir šis biudžeto poreikis 
pagrįstas trimis pagrindiniais elementais: 
1) esamų aštuonių ŽIB išlaidomis (jos 
atspindi tai, kad trijų iš šių ŽIB bendrieji 
partnerystės susitarimai baigs galioti iki 
2024 m. pabaigos) ir dviejų naujų ŽIB 
sukūrimo (2022 m. ir 2025 m.) išlaidomis; 
2) naujos EIT paramos ir koordinavimo 
veiklos pradžia; 3) administracinėmis 
išlaidomis.

2021–2027 m. EIT biudžete turi būti 
4 proc. programos „Europos horizontas“ 
biudžeto, ir šis biudžeto poreikis pagrįstas 
dviem pagrindiniais elementais: 1) esamų 
aštuonių ŽIB išlaidomis (jos atspindi tai, 
kad trijų iš šių ŽIB bendrieji partnerystės 
susitarimai baigs galioti iki 2024 m. 
pabaigos) ir dviejų naujų ŽIB sukūrimo 
(2022 ar 2023 m. ir 2026 m.) išlaidomis, ir 
2) administracinėmis išlaidomis.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.1 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apie [2 500] mln. EUR (83,3 proc. viso 
EIT biudžeto) numatoma skirti esamoms ir 
naujoms ŽIB finansuoti, į jį įtraukti 
[200] mln. EUR regioninei inovacijų 
sistemai. Numatoma, kad nustačius 
bendro finansavimo normą, ŽIB pritrauks 
dar [1 500] mln. EUR iš kitų viešųjų ir 
privačiųjų šaltinių. Dviejų naujų ŽIB 
sukūrimui (atitinkamai 2022 ir 2025 m.) 
numatoma skirti apie [300] mln. EUR. 
Jeigu EIT biudžete atsirastų papildomų 
lėšų, EIT taip pat galėtų kurti kitas ŽIB.

Apie 96,7 proc. numatoma skirti esamoms 
ir naujoms ŽIB finansuoti. Iš jų:

a) ne mažiau kaip 15 proc. regioninei 
inovacijų sistemai;
b) ne daugiau kaip 3 proc.  švietimo 
iniciatyvai, kuria siekiama plėtoti 
inovacijų ir verslumo pajėgumą žinių 
trikampyje;
c) apie 10 proc. dviejų naujų ŽIB 
sukūrimui (atitinkamai 2022 ar 2023 m. ir 
2025 m.).
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Jeigu EIT biudžete atsirastų papildomų 
lėšų, EIT taip pat galėtų kurti kitas ŽIB.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.1 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT pradės vykdyti naują paramos veiklą 
siekdamas ugdyti AMI verslumo ir 
novatoriškumo pajėgumus. Šiai veiklai 
bus reikalingos horizontalios projektų 
valdymo ir stebėsenos paslaugos. Šiai 
veiklai iš EIT biudžeto reikės skirti apie 
[400] mln. EUR (ne daugiau kaip 
14 proc.), iš jų [120] mln. EUR reikės 
skirti pradiniu etapu (per pirmuosius 
trejus metus), likusias lėšas – plėtros 
etapu (per paskutiniuosius ketverius 
metus).

Išbraukta.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.1 papunkčio 4 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT ir toliau veiks kaip optimizuota ir 
dinamiška organizacija. Administracinės 
išlaidos, apimančios būtinas darbuotojų, 
administracines, infrastruktūros ir veiklos 
išlaidas, padidės, tačiau vidutiniškai 
neviršys 3 proc. EIT biudžeto. Dalį 
administracinių išlaidų padengia Vengrija, 
iki 2029 m. pabaigos nemokamai 
suteikdama biuro patalpas. Todėl 2021–
2020 m. administracinės išlaidos sudarys 
apie 73 mln. EUR. Biudžeto paskirstymas 
yra parodytas toliau:

EIT ir toliau veiks kaip optimizuota ir 
dinamiška organizacija. EIT 
administracinės išlaidos, apimančios 
būtinas darbuotojų, administracines, 
infrastruktūros ir veiklos išlaidas, padidės, 
tačiau vidutiniškai bus apie 3 proc. EIT 
biudžeto. Dalį administracinių išlaidų 
padengia Vengrija, iki 2029 m. pabaigos 
nemokamai suteikdama biuro patalpas. Be 
to, dedamos didelės pastangos siekiant 
sumažinti ŽIB administracines išlaidas, 
kurios bet kuriuo atveju turi neviršyti 
racionalaus minimumo.
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Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.1 papunkčio 4 pastraipos paveikslėlis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per kitą programavimo laikotarpį EIT 
poveikio vertinimas bus nuolat 
tobulinamas atsižvelgiant į anksčiau 
išmoktas pamokas ir įgytą patirtį. EIT 
taikys tokią vertinimo, ataskaitų teikimo ir 
stebėsenos tvarką, kuria užtikrins 
derėjimą su bendru pagal programą 
„Europos horizontas“ taikomu požiūriu, 
bet kartu paliks lankstumo galimybių. 
Ypač bus tobulinama grįžtamosios 
informacijos teikimo tarp Komisijos, EIT 
ir ŽIB sistema, kad tikslų būtų siekiama 
nuosekliai, darniai ir efektyviai.

Per kitą programavimo laikotarpį EIT 
poveikio vertinimas bus nuolat 
tobulinamas atsižvelgiant į anksčiau 
išmoktas pamokas, įgytą patirtį ir poreikį 
suvienodinti jo praktiką ir programos 
„Europos horizontas“ praktiką. EIT 
taikys vykdant programą „Europos 
horizontas“ nustatytą vertinimo, ataskaitų 
teikimo ir stebėsenos sistemą, 
naudodamas Reglamento [xxx], kuriuo 
nustatoma programa „Europos 
horizontas“, V priede išdėstytus rodiklius.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.2.1. EIT laikotarpio vidurio peržiūra
Komisija atlieka išsamią EIT laikotarpio 
vidurio peržiūrą, remdamasi periodiniais 
vertinimais, nustatytais Reglamento [xxx] 
dėl EIT 19 straipsnyje. Ji atliekama 
padedant nepriklausomiems ekspertams 
ne vėliau kaip praėjus trejiems metams 
nuo kito finansinio laikotarpio pradžios. 
Be kitų elementų, toje laikotarpio vidurio 



RR\1208489LT.docx 73/141 PE641.138v03-00

LT

peržiūroje taip pat įvertinama:
a) švietimo iniciatyvos rezultatai ir 
poveikis bei galimas tolesnis jos 
įgyvendinimas;
b) ŽIB finansinio tvarumo strategijų 
efektyvumas;
c) RIS įgyvendinimas ir poveikis;
d) tai, ar įmanoma toliau stiprinti EIT ir 
visų programos „Europos horizontas“ III 
ramsčio įgyvendinimo institucijų 
bendradarbiavimą, siekiant išnagrinėti, ar 
EIT galėtų atlikti horizontalesnį vaidmenį 
visuose programos „Europos horizontas“ 
ramsčiuose ir (arba) inovacijų srityje 
taikyti vieno langelio principą bei vykdyti 
įvairią viena kitą papildančią veiklą.

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinimas 4.2.2. ŽIB vertinimas ir peržiūra

Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija periodiškai vertins EIT veiklą, 
įskaitant per ŽIB valdomą veiklą, pagal 
EIT reglamento ir reglamento dėl 
programos „Europos horizontas“ nuostatas. 
Atliekant vertinimą bus vertinamas EIT 
veiklos, įskaitant ŽIB, veiksmingumas, 
efektyvumas, aktualumas, suderinamumas 
ir ES pridėtinė vertė. Vertinimą atliks 
nepriklausomi išorės vertintojai, vertinimo 
rezultatais bus remiamasi atliekant bendrą 
programos „Europos horizontas“ 
laikotarpio vidurio ir ex post vertinimą. Be 

Komisija periodiškai vertins EIT veiklą, 
įskaitant per ŽIB valdomą veiklą, pagal ... 
[EIT reglamento (2019/0151/COD)] ir 
reglamento dėl programos „Europos 
horizontas“ nuostatas. Atliekant vertinimą 
bus vertinamas EIT veiklos, įskaitant ŽIB, 
veiksmingumas, efektyvumas, aktualumas, 
suderinamumas ir ES pridėtinė vertė. 
Vertinimą atliks nepriklausomi išorės 
vertintojai, vertinimo rezultatais bus 
remiamasi atliekant bendrą programos 
„Europos horizontas“ laikotarpio vidurio ir 
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to, prieš baigiantis septintiesiems ir 
keturioliktiesiems veiklos pagal 
bendruosius partnerystės susitarimus 
metams, EIT atliks kiekvienos ŽIB 
nuodugnią peržiūrą.

ex post vertinimą. 

Prieš baigiantis ketvirtiesiems, 
septintiesiems, vienuoliktiems ir 
keturioliktiesiems veiklos pagal 
bendruosius partnerystės susitarimus 
metams, EIT atliks kiekvienos ŽIB 
nuodugnią peržiūrą. Tokią peržiūrą 
atlieka nepriklausomi išorės ekspertai, o 
ŽIB veiklos tęstinumas priklauso nuo 
valdybos priimamo teigiamo sprendimo.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ataskaitų teikimas ir stebėsena 4.2.3. Ataskaitų teikimas ir stebėsena

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Teikti ŽIB veiklos ir jos rezultatų 
ataskaitas ir vykdyti tos veiklos stebėseną 
bus pagrindinė EIT užduotis. Šią užduotį 
EIT vykdys bendradarbiaudamas su 
bendromis programos „Europos 
horizontas“ tarnybomis. ŽIB ataskaitų 
teikimo ir stebėsenos sistema bus įtraukta 
į bendrą programos „Europos horizontas“ 
stebėsenos sistemą, pirmiausia tuo, kad 
bus sukurti bendri duomenų modeliai, 
įskaitant duomenų rinkimą. Komisija 
dalyvaus formuluojant visus svarbius 
poveikio ir stebėsenos rodiklius ir 
priemones, kurias EIT kuria arba taiko 
siekdamas užtikrinti suderinamumą ir 

Komisija nuolat stebi EIT veiklos valdymą 
ir įgyvendinimą pagal Reglamento [xxx], 
kuriuo nustatoma programa „Europos 
horizontas“, 45 straipsnį. Pagal EIT 
finansuojamų projektų duomenys 
įtraukiami į programos „Europos 
horizontas“ duomenų bazę. Komisija 
dalyvaus formuluojant visus svarbius 
poveikio ir stebėsenos rodiklius ir 
priemones, kurias EIT kuria arba taiko 
siekdamas užtikrinti suderinamumą ir 
nuoseklumą su bendra programos 
„Europos horizontas“ stebėsenos sistema, 
įskaitant pagrindines poveikio kryptis, 
Europos partnerysčių kriterijų sistemą ir 
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nuoseklumą su bendra programos 
„Europos horizontas“ stebėsenos sistema, 
įskaitant pagrindines poveikio kryptis, 
Europos partnerysčių kriterijų sistemą ir 
strateginio planavimo procesą. EIT taip pat 
atsižvelgs į inovacijų radaro metodikos 
taikymą pagal programą „Europos 
horizontas“, taip pat nagrinės, kaip ŽIB 
galėtų pritaikyti inovacijų radaro metodiką 
stebėsenos veiklai tobulinti.

strateginio planavimo procesą. EIT taip pat 
atsižvelgs į inovacijų radaro metodikos 
taikymą pagal programą „Europos 
horizontas“, taip pat nagrinės, kaip ŽIB 
galėtų pritaikyti inovacijų radaro metodiką 
stebėsenos veiklai tobulinti.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Apskritai EIT bus atsakingas už reguliarią 
ŽIB veiklos stebėseną ir už nuolatinį savo 
stebėsenos sistemų koregavimą, kad jos 
atitiktų programoje „Europos horizontas“ 
numatytą Europos partnerysčių stebėsenos 
ir ataskaitų teikimo tvarką. Tuo tikslu jis 
bendradarbiaus su bendromis programos 
„Europos horizontas“ tarnybomis. Tokios 
stebėsenos rezultatais bus naudojamasi per 
ŽIB veiklos planavimo procesus, EIT 
priimant sprendimus dėl biudžeto 
paskirstymo ir rengiant bendruosius 
partnerystės susitarimus su ŽIB kaip 
paramos gavėjomis.

Apskritai EIT bus atsakingas už reguliarią 
ŽIB veiklos, įskaitant jų administracines 
išlaidas, stebėseną ir už nuolatinį savo 
stebėsenos sistemų koregavimą, kad jos 
atitiktų programoje „Europos horizontas“ 
numatytą Europos partnerysčių stebėsenos 
ir ataskaitų teikimo tvarką. Tuo tikslu jis 
bendradarbiaus su bendromis programos 
„Europos horizontas“ tarnybomis. Tokios 
stebėsenos rezultatais bus naudojamasi per 
ŽIB daugiamečio veiklos planavimo 
procesus, EIT priimant sprendimus dėl 
biudžeto paskirstymo ir rengiant 
bendruosius partnerystės susitarimus su 
ŽIB kaip paramos gavėjomis.

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 7 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) ekonominį / inovacinį poveikį, nes 
įkvėps kurti ir plėsti įmones, taip pat kurti 
naujus novatoriškus sprendimus 
visuotiniams uždaviniams spręsti, kurti 
tiesiogines ir netiesiogines darbo vietas, 
pritraukti kitas viešąsias ir privačiąsias 

(1) ekonominį / inovacinį poveikį, nes 
įkvėps kurti ir plėsti įmones, taip pat kurti 
naujus novatoriškus sprendimus 
visuotiniams uždaviniams spręsti, kurti 
tiesiogines ir netiesiogines darbo vietas, 
pritraukti papildomas viešąsias ir 
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investicijas; privačiąsias investicijas;

Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 7 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) mokslinį ir šviečiamąjį poveikį, nes 
bus stiprinamas mokslinių tyrimų ir 
inovacijų srities žmogiškasis kapitalas, ir 
individualiu, ir organizacijų lygmenimis 
ugdomi novatoriškumo ir verslumo 
įgūdžiai, skatinama atvirai skleisti žinias ir 
inovacijas visuomenėje;

(2) mokslinį ir šviečiamąjį poveikį, 
sukuriant naujas žinias, nes bus 
stiprinamas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
srities žmogiškasis kapitalas, ir 
individualiu, ir organizacijų lygmenimis 
ugdomi novatoriškumo ir verslumo 
įgūdžiai, skatinama atvirai skleisti žinias ir 
inovacijas visuomenėje;

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 7 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) poveikį visuomenei, nes ES 
politikos prioritetai klimato kaitos, 
energetikos, žaliavų, sveikatos arba maisto 
srityse įgyvendinami naudojantis 
novatoriškais sprendimais, 
bendradarbiaujant su piliečiais ir 
galutiniais naudotojais ir stiprinant 
novatoriškų sprendimų įgyvendinimą tose 
visuomenės gyvenimo srityse.

(3) poveikį visuomenei, nes ES 
politikos prioritetai klimato kaitos 
(švelninimo, prisitaikymo ir atsparumo), 
energetikos, žaliavų, sveikatos, pridėtinę 
vertę turinčios gamybos, judumo 
miestuose arba maisto srityse 
įgyvendinami naudojantis novatoriškais 
sprendimais, bendradarbiaujant su 
piliečiais ir galutiniais naudotojais ir 
stiprinant novatoriškų sprendimų 
įgyvendinimą tose visuomenės gyvenimo 
srityse;

Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 7 pastraipos 3 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) sisteminį poveikį sprendžiant 
sudėtingas ir tarpusavyje susijusias 
problemas, kuriant novatoriškus 
visapusiškus sprendimus, teikiant 
transformacinio poveikio prietaikas, 
turinčias integruotą pridėtinę vertę 
įvairiems sektoriams, prisidedant prie 
Sąjungos politikos formavimo ir 
sprendžiant pasaulinius ir visuomenės 
uždavinius kiekvienoje ŽIB 
bendruomenėje ir ypač įvairių ŽIB 
tarpusavio ryšių srityje;

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 7 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečioje pastraipoje nurodytas poveikis 
vertinamas pagal Reglamento [xxx], 
kuriuo nustatoma programa „Europos 
horizontas“, V priede nustatytus rodiklius.

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 8 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Toliau pateiktoje lentelėje išdėstytas 
nebaigtinis valdymo rodiklių ir siektinų 
reikšmių, kuriuos EIT stebės 2021–
2027 m. laikotarpiu, sąrašas. Stebint, kaip 
siekiama EIT pagrindinių tikslų, 
pavyzdžiui, tikslo skatinti inovacijas ir 
verslumą gerinant švietimą, didinant jo 
regioninį poveikį ir atvirumą galimiems 
partneriams ir suinteresuotiesiems 
subjektams ir taikant naujus rinkoje 
kylančių visuotinių uždavinių sprendimo 
būdus, 2021–2027 m. laikotarpiu šie 

Be to, toliau pateiktoje lentelėje išdėstytas 
nebaigtinis valdymo rodiklių ir siektinų 
reikšmių, kuriuos EIT stebės 2021–
2027 m. laikotarpiu, sąrašas. Stebint, kaip 
siekiama EIT pagrindinių tikslų, 
pavyzdžiui, tikslo skatinti inovacijas ir 
verslumą gerinant švietimą, didinant jo 
regioninį poveikį ir atvirumą galimiems 
partneriams ir suinteresuotiesiems 
subjektams ir taikant naujus rinkoje 
kylančių visuotinių uždavinių sprendimo 
būdus, 2021–2027 m. laikotarpiu šie 
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rodikliai bus pagrindiniai reikalingų 
išteklių ir rezultatų orientyrai.

rodikliai bus pagrindiniai reikalingų 
išteklių ir rezultatų orientyrai.

Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 9 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT drauge su Komisija kurdamas 
programos „Europos horizontas“ rodiklių 
sistemą suformuluos papildomus rodiklius, 
įskaitant poveikio visuomenei ŽIB veiklos 
srityse rodiklius, atitinkančius bendrus 
Europos partnerystėms taikomus principus, 
siekiant prisidėti prie poveikio mokslui, 
ekonomikai ir visuomenei. Apskritai 
derinant poveikio rodiklius su programa 
„Europos horizontas“ bus stengiamasi 
stebėti ilgainiui padarytą pažangą siekiant 
užsibrėžtų tikslų. Taip bus renkami 
duomenys apie ŽIB rezultatus ir poveikį ir 
tie duomenys lyginami su likusia 
programos dalimi. Be to, EIT užtikrins, kad 
stebėsenos sistemoje būtų fiksuojama, 
kokia pažanga padaryta vykdant ŽIB 
modeliui būdingą veiklą, tai yra, 
integruojant žinių trikampį ir ugdant 
verslumo įgūdžius. Šiuos papildomus 
rodiklius numatoma naudoti siekiant 
stebėti ilgainiui daromą pažangą ir poveikį. 
Pavyzdžiui, su švietimu susijusios EIT 
veiklos rodikliai (įskaitant AMI pajėgumų 
rėmimo rodiklius) turi būti naudojami 
žmogiškojo kapitalo įgūdžių ugdymui 
(trumpuoju laikotarpiu), karjerai (vidutinės 
trukmės laikotarpiu) ir darbo sąlygoms 
(ilguoju laikotarpiu), AMI aktyvumui ir 
pajėgumų gerėjimui (trumpuoju 
laikotarpiu) arba AMI vaidmeniui ir veiklai 
vietos inovacijų ekosistemose (vidutinės 
trukmės ir ilguoju laikotarpiais) stebėti.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)        

Pakeitimas 134
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 10 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT užtikrins, kad per vidaus stebėsenos 
sistemą surenkami duomenys, įskaitant 
ŽIB rezultatus, būtų visapusiškai įtraukti į 
programos „Europos horizontas“ bendrą 
duomenų valdymo sistemą. EIT užtikrins, 
kad išsami informacija, kuri bus surinkta 
per stebėsenos ir vertinimo procesą, būtų 
pateikta laiku ir būtų prieinama bendroje 
programos „Europos horizontas“ 
įgyvendinimo e. duomenų bazėje. Be to, 
EIT užtikrins, kad būtų rengiamos 
specialios ataskaitos apie kiekybinį ir 
kokybinį poveikį, įskaitant finansinius 
įnašus, kuriuos įsipareigota skirti ir kurie 
faktiškai skirti.

Siekdamas padidinti skaidrumą ir 
atvirumą, EIT užtikrina, kad per vidaus 
stebėsenos sistemą surenkami duomenys, 
įskaitant ŽIB rezultatus, būtų visapusiškai 
prieinami ir įtraukti į programos „Europos 
horizontas“ bendrą duomenų valdymo 
sistemą. EIT užtikrina, kad išsami 
informacija, kuri bus surinkta per 
stebėsenos ir vertinimo procesą, būtų 
pateikta laiku ir būtų prieinama bendroje 
programos „Europos horizontas“ 
įgyvendinimo e. duomenų bazėje. Be to, 
EIT užtikrins, kad būtų rengiamos 
specialios ataskaitos apie kiekybinį ir 
kokybinį poveikį, įskaitant finansinius 
įnašus, kuriuos įsipareigota skirti ir kurie 
faktiškai skirti.

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunktis 2 lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT: Išbraukta.
— tobulins esamas stebėsenos sistemas ir 
sukurs ataskaitų teikimo ir stebėsenos 
tvarką, įskaitant poveikio rodiklius, kuri 
bus suderinta su [programos „Europos 
horizontas“] pagrindinėmis poveikio 
kryptimis;
— reguliariai stebės ŽIB veiklą, sukurtus 
produktus, rezultatus ir pažangą siekiant 
[programoje „Europos horizontas“] 
numatyto poveikio;
— užtikrins, kad ŽIB veiklos srityse būtų 
suformuluoti konkretūs socialiniai 
rodikliai ir kad reguliari stebėsena atitiktų 
programoje „Europos horizontas“ 
numatytą poveikio visuomenei stebėsenos 
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tvarką;
— užtikrins, kad būtų teikiamos 
kiekybinio ir kokybinio poveikio 
ataskaitos, įskaitant ataskaitas apie 
finansinius įnašus;
— užtikrins prieigą prie ŽIB rezultatų ir 
projektų duomenų ir įtrauks juos į 
programos „Europos horizontas“ 
duomenų valdymo ir ataskaitų teikimo 
sistemą.

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 5 punkto 1 pastraipos 1 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vandens, jūrų ir jūrininkystės 
sektoriai ir ekosistemos

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 7 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybos sektoriuose galima 
sukurti horizontaliuosius sprendimus 
įvairiems iškylantiems uždaviniams, kurie 
yra ilgalaikio pobūdžio ir kuriuos galima 
išspręsti pasinaudojant moksliniais tyrimais 
ir inovacijomis. Šiuos uždavinius galima 
suskirstyti į keturias grupes: 1) europiečių 
kūrybiškumas, kultūros įvairovė ir 
vertybės; 2) europinė tapatybė ir 
sanglauda; 3) Europos užimtumas, 
ekonominis atsparumas ir pažangus 
augimas; 4) Europa kaip pasaulinės rinkos 
dalyvė.

Kultūros ir kūrybos sektoriuose ir 
pramonėje1a galima sukurti 
horizontaliuosius sprendimus įvairiems 
iškylantiems uždaviniams, kurie yra 
ilgalaikio pobūdžio ir kuriuos galima 
išspręsti pasinaudojant švietimu, 
moksliniais tyrimais ir inovacijomis. Šiuos 
uždavinius galima suskirstyti į keturias 
grupes: 1) europiečių kūrybiškumas, 
kultūros ir kalbų įvairovė bei vertybės; 2) 
europinė tapatybė ir sanglauda; 3) Europos 
užimtumas, ekonominis atsparumas ir 
pažangus augimas; 4) Europa kaip 
pasaulinės rinkos dalyvė.

__________________
1a Kultūros ir kūrybos sektoriai ir 
pramonė apima visus sektorius ir 
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pramonę, kurių veikla grindžiama 
kultūros vertybėmis, kultūrų įvairove ir 
asmenine ar kolektyvine menine ir kita 
kūrybine raiška, neatsižvelgiant į tai, ar ta 
veikla orientuota į rinką, ar ne, į tai, 
kokios rūšies struktūra naudojama tai 
veiklai vykdyti ir kaip ta struktūra 
finansuojama. Ši veikla apima įgūdžių ir 
talentų, galinčių kurti inovacijas, ugdymą, 
gerovės ir darbo vietų kūrimą kuriant 
socialinę ir ekonominę vertę, įskaitant 
intelektinės nuosavybės valdymą. Ta 
veikla apima kultūrinę, meninę arba 
kitokią kūrybinę raišką įkūnijančių 
prekių ir paslaugų plėtojimą, kūrimą, 
sklaidą ir išsaugojimą bei susijusias 
funkcijas, kaip antai švietimą ir valdymą. 
Kultūros ir kūrybos sektorius, be kita ko, 
sudaro architektūra, archyvai, menai, 
bibliotekos ir muziejai, dailieji amatai, 
audiovizualinė kūryba (įskaitant filmus, 
televiziją, programinę įrangą, vaizdo 
žaidimus, daugialypę terpę ir muzikos 
įrašus), materialusis ir nematerialusis 
kultūros paveldas, dizainas, kūrybiškoji 
aukštoji pramonė ir mada, festivaliai, 
muzika, literatūra, scenos menai, knygos 
ir leidyba (laikraščiai ir žurnalai), radijas 
ir vaizduojamieji menai, taip pat reklama.

  (Siekiant suderinti priedo punktų numeraciją, I priedo 6 punkto 1 pastraipos 7, 8 ir 9 
punktai bus pernumeruoti vėlesniame procedūros etape.)

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 papunkčio 7 punkto 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos kūrybiškumas ir kultūros įvairovė 
priklauso nuo kultūros ir kūrybos sektorių 
atsparumo ir patvarumo. Tačiau šiems 
sektoriams, būtent audiovizualiniam arba 
muzikos sektoriams, dėl padidėjusios 
konkurencijos su pasauliniais atlikėjais ir 
dėl perėjimo prie skaitmeninių 

Europos kūrybiškumas ir kultūros įvairovė 
priklauso nuo kultūros ir kūrybos sektorių 
ir pramonės atsparumo ir patvarumo. 
Tačiau šiems sektoriams dėl padidėjusios 
konkurencijos su pasauliniais atlikėjais ir 
dėl perėjimo prie skaitmeninių 
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technologijų iškyla įvairių iššūkių. technologijų iškyla įvairių iššūkių.

Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 papunkčio 7 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Gamintojai, platintojai, 
transliuotojai, kino teatrai ir visų rūšių 
kultūros organizacijos turi diegti 
inovacijas, kad pritrauktų naujos kartos 
auditoriją.

— Gamintojai, kūrėjai, platintojai, 
transliuotojai, kino teatrai ir visų rūšių 
kultūros organizacijos ir verslo įmonės turi 
diegti inovacijas, kad pritrauktų naują 
auditoriją ir ją plėstų, kurti naujus 
procesus, paslaugas, kultūrinį turinį ir 
naują kūrybinę praktiką, turinčią 
visuomeninę vertę.

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 papunkčio 7 punkto 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Verslumo ir kompleksinių įgūdžių 
stoka kultūros ir kūrybos sektoriuose28 
aktuali ir naujiems, ir brandiems 
pasektoriams, kuriuose vyksta intensyvi 
skaitmeninė transformacija. Šie įgūdžiai 
reikalingi inovacijoms ir yra itin svarbūs 
turint galvoje šio sektoriaus darbo rinkos 
pokyčius.

— Verslumo ir kompleksinių įgūdžių 
stoka kultūros ir kūrybos sektoriuose28 
aktuali ir naujiems, ir brandiems 
pasektoriams, kuriuose vyksta intensyvi 
skaitmeninė transformacija. Šie įgūdžiai 
reikalingi inovacijoms ir yra itin svarbūs 
turint galvoje šio sektoriaus darbo rinkos 
pokyčius.

__________________ __________________
28 Europos universitetų kultūros ir kūrybos 
studijų programose daugiausia dėmesio 
skiriama „kūrybai“, tad absolventai ne 
visada yra pasirengę dalyvauti 
šiuolaikinėje darbo rinkoje, nes jiems 
trūksta tarpsektorinių (verslumo, 
skaitmeninių, finansų valdymo) įgūdžių. 
Kalbant apie AMI komunikacijos ir 
žiniasklaidos studijas, ES atsilieka nuo 
JAV (tačiau ES universitetai yra 
pažangesni labiau tradicinių dalykų, 

28 Europos universitetų kultūros ir kūrybos 
studijų programose daugiausia dėmesio 
skiriama „kūrybai“, tad absolventai ne 
visada yra pasirengę dalyvauti 
šiuolaikinėje darbo rinkoje, nes jiems 
trūksta tarpsektorinių (verslumo, 
skaitmeninių, finansų valdymo) įgūdžių. 
Kalbant apie AMI komunikacijos ir 
žiniasklaidos studijas, ES atsilieka nuo 
JAV (tačiau ES universitetai yra 
pažangesni labiau tradicinių dalykų, 
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pavyzdžiui, meno ir dizaino arba taikomojo 
meno, srityse).

pavyzdžiui, meno ir dizaino arba taikomojo 
meno, srityse). Kultūros paveldas yra 
svarbus inovacijų šaltinis, užtikrinantis 
gerą investicijų grąžą ir dideles galimybes.

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 7 punkto 2 pastraipos 3 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Kultūros paveldas yra svarbus 
inovacijų šaltinis, užtikrinantis gerą 
investicijų grąžą ir dideles ekonomines 
pajamas, tačiau jo potencialas vis dar 
neišnaudotas. Būdamas tvaraus paveldu 
grindžiamo atsinaujinimo katalizatoriumi 
ir esmine paskata švietimui ir mokymuisi 
visą gyvenimą, skatindamas 
bendradarbiavimą ir socialinę sanglaudą, 
jis gali labai pasinaudoti kultūros ir 
kūrybos sektorių ir pramonės ŽIB.

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 papunkčio 7 punkto 3 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie visuomenės uždavinius, 
susijusius su europine tapatybe ir 
sanglauda, apskritai galima pažymėti, kad 
trūksta įvairias visuomenės dalis, įskaitant 
įvairias teritorijas, jungiančių grandžių. 
Kyla klausimų, susijusių su socialine 
atskirtimi, poreikiu kurti glaudesnes sąsajas 
tarp kultūrų, ugdyti bendrumo jausmą, 
paremtą mūsų kultūros įvairove ir bendru 
paveldu. Šiuos uždavinius galima spręsti 
užtikrinant aktyvesnį bendruomenės 
dalyvavimą, viešųjų erdvių projektavimo, 
architektūros ir naudojimosi jomis 
inovacijas, taip pat diegiant kultūra 
pagrįstas socialines inovacijas. Be to:

Kalbant apie visuomenės uždavinius, 
susijusius su europine tapatybe ir 
sanglauda, apskritai galima pažymėti, kad 
trūksta įvairias visuomenės dalis, įskaitant 
įvairias teritorijas, jungiančių grandžių. 
Kyla klausimų, susijusių su socialine 
atskirtimi, poreikiu kurti glaudesnes sąsajas 
tarp kultūrų, apsaugoti kalbų įvairovę, 
įskaitant mažumų kalbas, ir ugdyti 
bendrumo jausmą, paremtą mūsų kultūros 
įvairove ir bendru paveldu. Šiuos 
uždavinius galima spręsti užtikrinant 
aktyvesnį bendruomenės dalyvavimą, 
viešųjų erdvių projektavimo, architektūros 
ir naudojimosi jomis inovacijas, taip pat 
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diegiant kultūra pagrįstas visuomenės 
inovacijas. Be to:

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 papunkčio 7 punkto 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— mokslininkai ir mokslinių tyrimų 
bei pramonės įmonės mažai 
bendradarbiauja tarpusavyje, mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros veikla 
nepakankamai koordinuojama, 
nepakankamai dalijamasi metodais, 
rezultatais ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais. Dauguma kultūros ir kūrybos 
sektoriuose atliktų mokslinių tyrimų nėra 
išversti, dėl to tyrimai kartojasi, o 
mokslininkai dažnai nežino apie panašius 
projektus.

— mokslininkai ir mokslinių tyrimų 
bei pramonės įmonės, viešojo ir trečiojo 
sektorių organizacijos mažai 
bendradarbiauja tarpusavyje, mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros veikla 
nepakankamai koordinuojama, 
nepakankamai dalijamasi metodais, 
rezultatais ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais. Dauguma kultūros ir kūrybos 
sektoriuose ir pramonėje atliktų mokslinių 
tyrimų nėra išversti, dėl to tyrimai 
kartojasi, o mokslininkai dažnai nežino 
apie panašius projektus.

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 papunkčio 7 punkto 3 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Didelė Europos regioninių 
pažangiosios specializacijos prioritetų dalis 
įvairiais aspektais yra susijusi su kultūra 
(pvz., kultūriniu paveldu, kūrybos 
sektoriais ir pan.). Kadangi kultūrai ir 
kūrybiškumui tenka svarbus vaidmuo 
užtikrinant miestų ir regionų ekonominę ir 
socialinę plėtrą ir jų gebėjimą padėti 
mažinti atskirtį Europoje, kultūros ir 
kūrybos sektorių ŽIB atsiveria daug 
galimybių.

— Didelė Europos regioninių 
pažangiosios specializacijos prioritetų dalis 
įvairiais aspektais yra susijusi su kultūra 
(pvz., kultūriniu paveldu, kūrybos 
sektoriais ir pan.). Kadangi kultūrai ir 
kūrybiškumui tenka svarbus vaidmuo 
užtikrinant miestų ir regionų ekonominę ir 
socialinę plėtrą ir jų gebėjimą padėti 
mažinti atskirtį Europoje, tokiai ŽIB 
atsiveria daug galimybių.

Pakeitimas 145
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 papunkčio 7 punkto 4 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Uždaviniai, susiję su Europos užimtumu, 
ekonomikos atsparumu ir pažangiu 
augimu, daugiausia kyla dėl ekonominių 
klausimų, tokių kaip nedarbas (ypač 
jaunimo) ir pasaulinė konkurencija.

Dabartiniai uždaviniai, susiję su Europos 
užimtumu, ekonomikos atsparumu ir 
pažangiu augimu, daugiausia kyla dėl 
socialinių ir ekonominių klausimų, tokių 
kaip kova su nedarbu (ypač jaunimo), 
įgūdžių bei darbo aplinkos gerinimas ir 
pasaulinės konkurencijos įveikimas.

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 papunkčio 7 punkto 4 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— Europos pramonės sektoriams 
iššūkių kelia skaitmeninimas ir 
globalizacija bei didelis šių procesų 
poveikis tam, kaip atlikėjai kuria ir platina 
savo darbus ir mezga ryšius su savo 
auditorija. Tradicinei vertės grandinei įtaką 
padarė DVD rinkų žlugimas, nauji 
vartotojų lūkesčiai, tolesnis JAV studijų 
galios augimas ir pasaulinių skaitmeninių 
milžinų, tokių kaip „Amazon“, „iTunes“, 
„Google“ ir „Netflix“, iškilimas.

— Europos pramonei didelį poveikį 
daro globalizacija, skaitmeninimas ir 
technologinės inovacijos. Šie pokyčiai 
pakeitė tai, kaip menininkai kuria ir 
platina savo darbus ir mezga ryšius su savo 
auditorija. Jie keičia tradicinius kultūros 
ir kūrybos pramonės verslo modelius ir iš 
esmės pakeitė vartotojų lūkesčius ir 
elgseną. Tradicinei vertės grandinei 
didžiulę įtaką padarė fizinėmis prekėmis, 
pvz., kompaktiniais diskais ir DVD 
diskais, prekiaujančių rinkų žlugimas ir 
pasaulinių skaitmeninio turinio teikėjų, 
tokių kaip  „Amazon“, „Alibaba“, 
„iTunes“, „Google“ ir „Netflix“, iškilimas, 
taip pat didėjanti neeuropietiškų turinio 
teikėjų įmonių galia.

Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 7 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galiausiai, kalbant apie Europos kaip Galiausiai, kalbant apie Europos kaip 
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pasaulinės rinkos dalyvės vaidmenį, reikia 
intensyvinti Europoje sukurto turinio 
sklaidą. Europa turi išlikti konkurencinga 
pasaulinėse skaitmeninėse naujų 
technologijų (pvz., DI, daiktų internetas, 
blokų grandinės technologijos) kūrimo 
lenktynėse, kuriose kūrybos ir kultūros 
sektoriai visame pasaulyje yra svarbūs 
turinio, produktų ir paslaugų kūrėjai. Be to, 
pasaulio lygmeniu kultūros ir kūrybos 
sektorius (pvz., projektavimo, 
architektūros ir pan. sektoriai) aktyviai 
prisideda prie tvarių žaliųjų inovacijų 
kūrimo ir skatina jas kurti, o kultūros 
turinys (literatūra, filmai ir kiti menai) gali 
padėti didinti informuotumą apie 
ekologines problemas, padėti formuoti 
visuomenės nuomonę.

pasaulinės rinkos dalyvės vaidmenį, reikia 
intensyvinti europietiško kultūrinio turinio 
sklaidą. Europa turi išlikti konkurencinga 
pasaulinėse skaitmeninėse naujų 
technologijų (pvz., DI, daiktų internetas, 
blokų grandinės technologijos) kūrimo 
lenktynėse, kuriose kūrybos ir kultūros 
sektoriai ir pramonė yra svarbūs turinio, 
produktų ir paslaugų kūrėjai. Be to, 
pasaulio lygmeniu kultūros ir kūrybos 
sektoriai ir pramonė (pvz., projektavimo, 
architektūros ir pan. sektoriai) aktyviai 
prisideda prie tvarių žaliųjų inovacijų 
kūrimo ir skatina jas kurti, o kultūros 
turinys (literatūra, filmai ir kiti menai) gali 
padėti didinti informuotumą apie 
ekologines problemas, padėti formuoti 
visuomenės nuomonę.

Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 8 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybos sektoriaus EIT ŽIB, 
laikydamasi holistinio ir integruoto 
požiūrio, padės spręsti visus pirmiau 
išvardytus uždavinius. Tokia ŽIB, kurios 
veikla apimtų beveik visas mūsų 
gyvenimo, visuomenės ir ekonomikos 
sritis, darys labai svarbų poveikį 
ekonomikai ir visuomenei, atvers 
strateginių ekonominių, technologinių ir 
socialinių inovacijų galimybių.

Kultūros ir kūrybos sektoriaus ir pramonės 
EIT ŽIB, laikydamasi holistinio ir 
integruoto požiūrio, padės spręsti visus 
pirmiau išvardytus uždavinius. Tokia ŽIB, 
kurios veikla apimtų beveik visas mūsų 
gyvenimo, visuomenės ir ekonomikos 
sritis, darys labai svarbų poveikį 
ekonomikai ir visuomenei, atvers 
strateginių ekonominių, technologinių ir 
socialinių inovacijų galimybių. Ji taip pat 
padės stiprinti žinias ir tęstinį mokymąsi, 
kad aukštosios meno mokyklos galėtų 
atlikti svarbų vaidmenį ugdant hibridines 
kompetencijas ir verslumu grindžiamą 
mąstymą, tenkinantį pramonės poreikius.

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 8 punkto 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Inovacijos, kurių pagrindą sudaro kultūra ir 
kurias skatina kūrybiškumas, didina 
Europos konkurencingumą tiesiogiai 
(kuriamos naujos įmonės ir darbo vietos) 
arba netiesiogiai (kuriama tarpsektorinė 
nauda platesnei ekonomikai, gerinama 
gyvenimo kokybė, didinamas Europos 
patrauklumas). Kultūros ir kūrybos 
sektoriai vis dažniau laikomi naujais 
pažangaus, tvaraus, integracinio augimo ir 
darbo vietų šaltiniais, juose ES dirba jau 
daugiau kaip 12 milijonų žmonių, tai yra 
7,5 proc. visų ES dirbančių asmenų.

Inovacijos, kurių pagrindą sudaro kultūra ir 
kurias skatina kūrybiškumas, didina 
Europos konkurencingumą tiesiogiai 
(kuriamos naujos įmonės ir darbo vietos) 
arba netiesiogiai (kuriama tarpsektorinė 
nauda platesnei ekonomikai, gerinama 
gyvenimo kokybė, didinamas Europos 
patrauklumas). Kultūros ir kūrybos 
sektoriai (pvz., kultūros paveldas ir menai) 
vis dažniau laikomi naujais pažangaus, 
tvaraus, integracinio augimo ir darbo vietų 
šaltiniais. Šiuose sektoriuose Sąjungoje 
dirba jau daugiau kaip 12 milijonų žmonių, 
tai yra daugiau kaip 7,5 proc. visų ES 
dirbančių asmenų. Kultūros paveldas yra 
viena iš pagrindinių kultūros ir kūrybos 
sektorių sudedamųjų dalių ir labai 
prisideda prie Europos regionų, miestų, 
miestelių ir kaimo vietovių patrauklumo 
didinimo. Jis skatina privačiojo sektoriaus 
investicijas, talentų pritraukimą, 
nevaržomą verslo kūrimą ir tiesioginių bei 
netiesioginių darbo vietų kūrimą.

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 8 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybiškumo indėlis į 
inovacijas neapsiriboja tiesioginiu 
kultūros ir kūrybos sektorių poveikiu, nes 
šios srities inovacijas vis labiau skatina 
netechnologiniai veiksniai, tokie kaip 
kūrybiškumas, projektavimas ir nauji 
organizaciniai procesai arba verslo 
modeliai. Ypač didelį ekonominį 
novatoriškumo pajėgumą turi kultūros ir 
kūrybos sektoriai su atskiromis vertės 
grandinėmis (t. y. muzikos, dizaino, 
mados, audiovizualinis, vaizdo žaidimų, 
architektūros sektoriai). Jie gali paskatinti 

Kultūros ir kūrybiškumo indėlį į inovacijas 
vis labiau skatina netechnologiniai 
veiksniai, tokie kaip kūrybiškumas, 
projektavimas ir nauji organizaciniai 
procesai arba verslo modeliai. Ypač didelį 
ekonominį novatoriškumo pajėgumą turi 
sektoriai su atskiromis vertės grandinėmis 
(t. y. muzikos, dizaino, mados, 
audiovizualinis, vaizdo žaidimų, 
architektūros sektoriai). Jie gali paskatinti 
inovacijas kituose ekonomikos sektoriuose.
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inovacijas kituose ekonomikos sektoriuose.

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 8 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūra ir dalyvavimas kultūrinėje veikloje 
daro tiesioginį poveikį piliečių gerovei. 
Kultūros ir kūrybos sektoriai stiprina 
visuomenės vertybes: identitetą, 
demokratiją ir bendruomenės dalyvavimą. 
Kultūra turi daug galimybių stiprinti 
Europos bendrumo jausmą, o įvairovė taip 
pat yra viena iš vertybių. Tai turi esminės 
svarbos galimybėms užtikrinti atsparumą, 
socialinį prieinamumą, socialinę sanglaudą, 
kovą su radikalėjimu, lyčių lygybę, 
panaikinti Europos politikos nestabilumą 
ir patenkinti vienybės poreikį.

Kultūra ir dalyvavimas kultūrinėje veikloje 
daro tiesioginį poveikį piliečių gerovei. 
Kultūra turi daug galimybių stiprinti 
Europos bendrumo jausmą, o įvairovė taip 
pat yra viena iš vertybių. Tai turi esminės 
svarbos galimybėms užtikrinti atsparumą, 
socialinį prieinamumą, socialinę sanglaudą, 
kovą su radikalėjimu ir lyčių lygybę.

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 8 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybiškumo indėlis į 
inovacijas neapsiriboja tiesioginiu 
kultūros ir kūrybos sektorių poveikiu, nes 
šios srities inovacijas vis labiau skatina 
netechnologiniai veiksniai, tokie kaip 
kūrybiškumas, projektavimas ir nauji 
organizaciniai procesai arba verslo 
modeliai. Ypač didelį ekonominį 
novatoriškumo pajėgumą turi kultūros ir 
kūrybos sektoriai su atskiromis vertės 
grandinėmis (t. y. muzikos, dizaino, 
mados, audiovizualinis, vaizdo žaidimų, 
architektūros sektoriai). Jie gali paskatinti 
inovacijas kituose ekonomikos sektoriuose.

Kultūros ir kūrybiškumo indėlį į inovacijas 
vis labiau skatina netechnologiniai 
veiksniai, tokie kaip kūrybiškumas, 
projektavimas ir nauji organizaciniai 
procesai arba verslo modeliai. Ypač didelį 
ekonominį novatoriškumo pajėgumą turi 
sektoriai su atskiromis vertės grandinėmis 
(t. y. muzikos, dizaino, mados, 
audiovizualinis, vaizdo žaidimų, 
architektūros sektoriai). Jie gali paskatinti 
inovacijas kituose ekonomikos sektoriuose.
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Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 8 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūra ir dalyvavimas kultūrinėje veikloje 
daro tiesioginį poveikį piliečių gerovei. 
Kultūros ir kūrybos sektoriai stiprina 
visuomenės vertybes: identitetą, 
demokratiją ir bendruomenės dalyvavimą. 
Kultūra turi daug galimybių stiprinti 
Europos bendrumo jausmą, o įvairovė taip 
pat yra viena iš vertybių. Tai turi esminės 
svarbos galimybėms užtikrinti atsparumą, 
socialinį prieinamumą, socialinę sanglaudą, 
kovą su radikalėjimu, lyčių lygybę, 
panaikinti Europos politikos nestabilumą 
ir patenkinti vienybės poreikį.

Kultūra ir dalyvavimas kultūrinėje veikloje 
daro tiesioginį poveikį piliečių gerovei. 
Kultūra turi daug galimybių stiprinti 
Europos bendrumo jausmą, o įvairovė taip 
pat yra viena iš vertybių. Tai turi esminės 
svarbos galimybėms užtikrinti atsparumą, 
socialinį prieinamumą, socialinę sanglaudą, 
kovą su radikalėjimu ir lyčių lygybę.

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 8 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybos sektorių EIT ŽIB 
suteiks daugiau tinklaveikos, 
bendradarbiavimo, bendros kūrybos ir 
praktinės patirties perdavimo tarp kultūros 
ir kūrybos sektorių ir kitų visuomenės ir 
ekonomikos sektorių švietimo, mokslinių 
tyrimų ir verslo organizacijų galimybių. Ji 
paskatins iniciatyvas „iš viršaus į apačią“ ir 
„iš apačios į viršų“ regioniniu, nacionaliniu 
ir ES lygmenimis. Ji sukurs reikalingas 
pagrindines sąlygas naujoms įmonėms 
inovacijų ekosistemose kurti ir plėsti. Ji 
suteiks įvairių sričių (įskaitant menus, 
humanitarinius mokslus, verslą, socialinius 
mokslus ir taikomuosius tiksliuosius 
mokslus) tyrėjams ir studentams , kultūros, 
kūrybos ir kitų sektorių verslininkams žinių 
ir įgūdžių, kurie yra reikalingi 
novatoriškiems sprendimams įgyvendinti ir 
paversti juos naujomis verslo galimybėmis. 

Kultūros ir kūrybos sektorių ir pramonės 
EIT ŽIB suteiks daugiau tinklaveikos, 
bendradarbiavimo, bendros kūrybos ir 
praktinės patirties perdavimo tarp kultūros 
ir kūrybos sektorių ir kitų visuomenės ir 
ekonomikos sektorių švietimo, mokslinių 
tyrimų, verslo, viešojo ir trečiojo sektorių 
organizacijų galimybių. Ji paskatins 
iniciatyvas „iš viršaus į apačią“ ir „iš 
apačios į viršų“ regioniniu, nacionaliniu ir 
ES lygmenimis. Ji sukurs reikalingas 
pagrindines sąlygas naujoms įmonėms 
inovacijų ekosistemose kurti ir plėsti. Ji 
suteiks įvairių sričių (įskaitant menus, 
humanitarinius mokslus, verslą, socialinius 
mokslus ir taikomuosius tiksliuosius 
mokslus) tyrėjams ir studentams, kultūros, 
kūrybos ir kitų sektorių  bei pramonės 
verslininkams žinių ir įgūdžių, kurie yra 
reikalingi novatoriškiems sprendimams 
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Ji leis intensyviau dalytis žiniomis su kitais 
ekonomikos ir pramonės sektoriais ir veiks 
kaip inovacijų akceleratorius.

įgyvendinti ir paversti juos naujomis 
kultūrinėmis, visuomeninėmis ir verslo 
galimybėmis. Ji leis intensyviau dalytis 
žiniomis su kitais ekonomikos ir pramonės 
sektoriais ir veiks kaip inovacijų 
akceleratorius.

Pakeitimas 155
Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 9 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybos sektorių ŽIB veikla 
papildys įvairias kitas Sąjungos iniciatyvas, 
taip pat ir valstybių narių lygmeniu. Toliau 
aprašyta, kokią pagrindinę sąveiką 
numatoma pasiekti Sąjungos lygmeniu.

Kultūros ir kūrybos sektorių ir pramonės 
ŽIB veikla papildys įvairias kitas Sąjungos 
iniciatyvas, taip pat ir valstybių narių 
lygmeniu. Toliau aprašyta, kokią 
pagrindinę sąveiką numatoma pasiekti 
Sąjungos lygmeniu.

Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 9 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybos sektorių ŽIB turėtų 
sukurti tvirtą sąveiką su atitinkamomis 
politikos iniciatyvomis, vykdomomis pagal 
programą „Europos horizontas“, ypač su 
klasteriu pagal II veiklos sritį [įtrauki ir 
saugi visuomenė] ir jo intervencinės 
veiklos sritimis, susijusiomis su kultūros 
paveldu ir demokratija. Būsima ŽIB taip 
pat gali suteikti vertingą horizontalų indėlį 
į įvairią veiklą, kuri bus vykdoma 
klasteryje [skaitmeninis ir pramonės 
sektorius], ypač gamybos technologijų 
srityje, kurioje poreikis kurti naujus 
produktus labai priklauso nuo kultūros ir 
kūrybos sektorių. Ji taip pat gali 
veiksmingai prisidėti prie kitų programos 
„Europos horizontas“ dalių įgyvendinimo, 
esamos „EIT Digital“ intervencinės veiklos 
ir veiksmų, kurių numatoma imtis pagal 

Kultūros ir kūrybos sektorių ir pramonės 
ŽIB turėtų sukurti tvirtą sąveiką su 
atitinkamomis politikos iniciatyvomis, 
vykdomomis pagal programą „Europos 
horizontas“, ypač su klasteriu pagal II 
veiklos sritį [kultūra, kūrybiškumas ir 
įtrauki visuomenė] ir jo intervencinės 
veiklos sritimis, susijusiomis su kultūros 
paveldu ir demokratija. Būsima ŽIB taip 
pat gali suteikti vertingą horizontalų indėlį 
į įvairią veiklą, kuri bus vykdoma 
klasteryje [skaitmeninis sektorius, 
pramonė ir kosmosas], ypač gamybos 
technologijų srityje, kurioje poreikis kurti 
naujus produktus labai priklauso nuo 
kultūros ir kūrybos sektorių ir pramonės. Ji 
taip pat gali veiksmingai prisidėti prie kitų 
programos „Europos horizontas“ dalių 
įgyvendinimo, esamos „EIT Digital“ 
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kitas ES programas, tokias kaip 
„InvestEU“, „Skaitmeninė Europa“ arba 
sanglaudos politikos fondai.

intervencinės veiklos ir veiksmų, kurių 
numatoma imtis pagal kitas ES programas, 
tokias kaip „InvestEU“, „Erasmus“, 
„Kūrybiška Europa“, „Skaitmeninė 
Europa“ arba sanglaudos politikos fondai.

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 9 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujoji programa „Kūrybiška Europa“ bus 
labai aktuali būsimos kultūros ir kūrybos 
sektoriaus ŽIB veiklai. Pagal programą 
pasirenkamos veiklos kryptys ir skelbiami 
specialūs kvietimai teikti pasiūlymus tam 
tikriems jau minėtiems sektoriaus 
uždaviniams spręsti (pvz., kūrybinių 
įgūdžių ir užimtumo, verslo modelių ir 
pan.), tad reikėtų užtikrinti tvirtą sąveiką ir 
papildomumą. Pagal programą „Kūrybiška 
Europa“, atsižvelgiant į kultūros ir kūrybos 
sektorių ribotas galimybes naudotis 
finansiniais ištekliais, numatoma kurti 
sąveiką su Kultūros ir kūrybos sektoriaus 
garantijos programa – finansiniu 
mechanizmu, padedančiu plėsti kultūros ir 
kūrybos projektus per finansų tarpininkus, 
suteikiant jiems draudimą.

Naujoji programa „Kūrybiška Europa“ bus 
labai aktuali šios ŽIB veiklai. Pagal 
programą pasirenkamos veiklos kryptys ir 
skelbiami specialūs kvietimai teikti 
pasiūlymus tam tikriems jau minėtiems 
sektoriaus uždaviniams spręsti (pvz., 
kūrybinių įgūdžių ir užimtumo, verslo 
modelių ir pan.), tad reikėtų užtikrinti tvirtą 
sąveiką ir papildomumą. Pagal programą 
„Kūrybiška Europa“, atsižvelgiant į 
kultūros ir kūrybos sektorių ribotas 
galimybes naudotis finansiniais ištekliais, 
numatoma kurti sąveiką su Kultūros ir 
kūrybos sektoriaus garantijos programa – 
finansiniu mechanizmu, padedančiu plėsti 
kultūros ir kūrybos projektus per finansų 
tarpininkus, suteikiant jiems draudimą.

Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 1 pastraipos 9 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pažangiosios specializacijos strategijos 
(S3) platforma, skirta pramonės 
modernizavimui, išskyrė keletą MTTP 
strategijų, kuriose dėmesys sutelkiamas į 
kultūros ir kūrybos sektorius ir, įtraukiant 
įvairius verslo subjektus, tiriamos naujos 
sąsajos tarp vietos išteklių, galimų rinkų ir 

Pažangiosios specializacijos strategijos 
(S3) platforma, skirta pramonės 
modernizavimui, išskyrė keletą mokslinių 
tyrimų ir inovacijų strategijų, kuriose 
dėmesys sutelkiamas į kultūros ir kūrybos 
sektorius ir pramonę ir, įtraukiant įvairius 
verslo subjektus, tiriamos naujos sąsajos 



PE641.138v03-00 92/141 RR\1208489LT.docx

LT

visuomenės uždavinių. Ypač pažymėtina, 
kad svarbiausias S3 strategijų dėmesio 
objektas yra naujų partnerysčių tarp 
mokslinių tyrimų organizacijų, įmonių ir 
valdžios institucijų skatinimas, dėl to reikia 
kurti naujas bendradarbiavimo platformas.

tarp vietos išteklių, galimų rinkų ir 
visuomenės uždavinių. Ypač pažymėtina, 
kad svarbiausias S3 strategijų dėmesio 
objektas yra naujų partnerysčių tarp 
mokslinių tyrimų organizacijų, įmonių ir 
valdžios institucijų skatinimas, dėl to reikia 
kurti naujas bendradarbiavimo platformas.

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybos sektorių EIT ŽIB yra 
tinkamiausia pirmiau išvardytų svarbiausių 
ekonominių ir visuomenės uždavinių 
sprendimo priemonė. Kūrybiškumas yra 
pagrindinis inovacijas skatinantis veiksnys, 
tad kultūros ir kūrybos sektorių ŽIB gali 
atverti kultūra grindžiamo kūrybiškumo 
galimybes ir padėti sustiprinti Europos 
konkurencingumą ir pažangų augimą.

Kultūros ir kūrybos sektorių ir pramonės 
EIT ŽIB yra tinkamiausia pirmiau 
išvardytų svarbiausių ekonominių ir 
visuomenės uždavinių sprendimo 
priemonė. Kūrybiškumas yra pagrindinis 
inovacijas skatinantis veiksnys, tad 
kultūros ir kūrybos sektorių ir pramonės 
ŽIB gali atverti meninio, kultūra 
grindžiamo kūrybiškumo galimybes ir 
padėti sustiprinti Europos 
konkurencingumą, darnumą, klestėjimą ir 
pažangų augimą.

Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybos EIT ŽIB: Išbraukta.
— sumažins kultūros ir kūrybos sektorių 
inovacijų aplinkos suskaidymą, nes 
skatins kurti inovacijų ekosistemas, kurios 
suvienys įvairių sektorių ir įvairių sričių 
dalyvius ir tinklus vietos, regioniniu, 
nacionaliniu ir ES lygmenimis; 
— parengs naują kultūros ir kūrybos 
sektorių novatorių kartą išugdydama jų 
verslumo ir techninius įgūdžius, kurie yra 
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reikalingi sparčiai kintančioje aplinkoje;
— prisidės prie tinkamų bendrųjų sąlygų 
sukūrimo, kad idėjos virstų naujų 
technologijų plėtra ir socialinėmis 
inovacijomis, padėsiančiomis pagerinti 
ES piliečių gyvenimo kokybę ir 
suteiksiančiomis jiems naudos;
— skatins kurti ir plėsti naujas įmones 
kultūros ir kūrybos sektoriuose 
pritraukdama verslo sektoriaus 
investicijas ir skatindama prisiimti 
ilgalaikius įsipareigojimus;
— kurs sąveiką su esamomis ŽIB, kitomis 
Europos partnerystėmis, programomis ir 
iniciatyvomis, siekdama paskatinti 
inovacijas už kultūros ir kūrybos sektorių 
ribų kituose ekonomikos sektoriuose;
— stiprins ES kaip pasaulinės kultūros ir 
kūrybos sektorių dalyvės padėtį, 
išnaudodama europiečių kūrybiškumą ir 
kultūros įvairovę.

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. 1Ba priedas
Informacijos apie žinių ir inovacijos 
bendriją „Vanduo, jūrų ir jūrininkystės 
sektoriai ir ekosistemos“ („Vandens 
ŽIB“) suvestinė
1) Integruotas požiūris
Integruotas požiūris, taikomas Sąjungos 
vandens, jūrų ir jūrininkystės sektorių ir 
ekosistemų esminiams ekonomikos, 
aplinkos ir socialiniams iššūkiams, apima 
įvairius tradicinius ir besiformuojančius 
ekonomikos sektorius, kurie yra glaudžiai 
susiję su gamtinėmis ekosistemomis, 
kurioms yra iškilęs pavojus. Šiai sričiai 
teks itin svarbus vaidmuo siekiant iki 
2050 m. sukurti neutralizuoto poveikio 
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klimatui, darnią ir konkurencingą 
Europą, nes plėtojant naujas 
technologijas ir siekiant sumažinti 
ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio 
kuro negali būti dar labiau naudojami ir 
eksploatuojami jūrų ir vandens ištekliai ir 
naikinamos ekosistemos. Jūros, 
vandenynai ir vidaus vandenys yra labai 
svarbūs klimato procesuose, žmonių 
sveikatos ir gerovės, maisto tiekimo, 
svarbių ekosistemų paslaugų užtikrinimo, 
atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir kitų 
išteklių, taip pat biologinės įvairovės 
išsaugojimo srityse.
„Vandens ŽIB“ uždavinys bus 
gėlavandenių ir jūrinių ekosistemų 
naikinimą paversti galimybe sukurti 
konkurencingą ir darnią žiedinę mėlynąją 
ekonomiką. Šį uždavinį galima išspręsti 
tik taikant daugiadalykį ir integruotą 
požiūrį į vandens ir klimato, ekosistemų 
apsaugos ir atkūrimo, maisto, žemės, 
visuomenės, energetikos ir kitų sričių 
tarpusavio sąsajas. „Vandens ŽIB“ galėtų 
derintis su toliau nurodytomis veiklos 
sritimis, kurios visiškai atitinka gaires dėl 
pirmojo programos „Europos horizontas“ 
strateginio plano1a:
a) jūrų biologinės įvairovės ir vandens 
ekosistemų išsaugojimas ir atkūrimas,
b) pakankamas vandens prieinamumas, 
kokybė ir saugumas,
c) darnus vidaus vandenų, pakrančių ir 
jūrų išteklių planavimas ir valdymas,
d) indėlis į aprūpinimą maistu ir mitybos 
saugumą,
e) mėlynosios ekonomikos vystymasis.
2) Aktualumas ir poveikis
„Vandens ŽIB“, laikydamasi holistinio ir 
integruoto požiūrio, padės spręsti 1 
punkte nurodytus uždavinius, įgyvendinti 
Sąjungos prioritetus ir padės Sąjungai 
siekti darnaus vystymosi tikslų. 
Remdamosi šūkiu „Mokslas, būtinas 
vandenynui, kurio norime“, Jungtinės 
Tautos 2021–2030 m. turi surengti 
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„vandenynų mokslo siekiant darnaus 
vystymosi dešimtmetį“1d. „Vandens ŽIB“ 
turėtų būti šios Jungtinių Tautų 
pasaulinės bendruomenės dalis. Be to, 
„Vandens ŽIB“ gali padėti įgyvendinti 
kelis DVT, visų pirma 6-ąjį DVT „Švarus 
vanduo ir sanitarija“, 11-ąjį DVT 
„Darnūs miestai ir bendruomenės“, 13-ąjį 
DVT „Klimato politikos veiksmai“ ir 14-
ąjį DVT „Gyvybė vandenyse“. 
Tarpvyriausybinės klimato kaitos 
komisijos (IPCC) ataskaitoje dėl 
vandenynų ir kriosferos (2019)1e 
pateikiama svarių įrodymų apie būsimus 
grėsmingus pokyčius, dėl kurių reikia imtis 
skubių veiksmų: reikia užtikrinti, kad 
ekosistemos būtų atsparesnės, mažinant 
poveikį ir esamus bei naujus streso 
veiksnius, kuo greičiau prisitaikant prie 
ekstremalių jūros lygio reiškinių ir 
pakrančių pavojų.
Remiantis naujausiais 2017 m. 
duomenimis, nusistovėjusiuose 
mėlynosios ekonomikos sektoriuose 
Sąjungoje dirbo daugiau kaip 4 mln. 
žmonių, apyvarta sudarė 658 mlrd. EUR, 
o bendroji pridėtinė vertė – 180 mlrd. 
EUR1f. Tai neapima naujų mėlynosios 
ekonomikos sektorių, pavyzdžiui, 
mėlynosios energijos, mėlynosios 
bioekonomikos ir biotechnologijų, kurie 
turi didelį augimo ir darbo vietų kūrimo 
potencialą, ypač atsinaujinančiųjų 
išteklių energijos srityje. Be to, yra svarių 
įrodymų, kad jūrų moksliniai tyrimai ir 
švietimas daro teigiamą ekonominį 
poveikį vietos pakrančių ekonomikai. Tai, 
kad beveik 45 proc. Sąjungos gyventojų 
(214 mln. žmonių) gyvena pakrančių 
regionuose, savaime rodo „Vandens ŽIB“ 
svarbą ir galimą poveikį.
„Vandens ŽIB“ yra visiškai įtvirtinta 
naujuose Sąjungos politikos tiksluose, 
aprašytuose Europos žaliajame kurse. 
Todėl Sąjungai reikia skubiai parengti 
naują šios srities tyrėjų, novatorių ir 
verslininkų kartą. Unikalus švietimo, 
technologijų ir inovacijų integravimas į 
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EIT žinių trikampio modelį padės siekti 
šių bendrų ir plataus užmojo Sąjungos 
tikslų. Ji padės užtikrinti, kad iki 2030 m. 
vandenynų, jūrų ir vidaus vandenų, jų 
ekosistemų ir ekonomikos potencialas, 
galintis skatinti sveiką planetą, būtų 
visiškai suprantamas, atvertas ir 
išnaudojamas, visų pirma stiprinant 
žmonių gebėjimus. Kaip matyti iš EIT 
pasiūlymo poveikio vertinimo, „Vandens 
ŽIB“ yra skirtas ne tik konkrečiam 
ekonomikos sektoriui, bet naudingas ir 
daugeliui sektorių bei visos aplinkos 
ekosistemos tvariam klestėjimui1g.
Ji taip pat padės įgyvendinti 2020 m. 
sausio mėn. komunikate dėl Europos 
žaliojo kurso1h nustatytus prioritetus, visų 
pirma :

strategiją „Nuo ūkio iki stalo“;
nulinės vandens, oro ir dirvožemio taršos 
veiksmų planą;
iniciatyvas, kuriomis siekiama plėsti ir 
geriau valdyti vidaus vandenų kelių 
pajėgumus.
ES biologinės įvairovės strategija
3) Sąveika su esamomis iniciatyvomis ir 
jų papildymas
„Vandens ŽIB“ ne tik užtikrins kuo 
didesnę sinergiją su atitinkamomis 
Sąjungos politikos iniciatyvomis ir 
programa „Europos horizontas“, bet ir 
tarptautiniu lygmeniu sąveikaus su 
atitinkamomis JT iniciatyvomis ir DVT 
veiksmais.
Kalbant apie Sąjungos politikos 
iniciatyvas, „Vandens ŽIB“ bus suderinta 
su Vandens pagrindų direktyvoje, Jūrų 
strategijos pagrindų direktyvoje ir Jūrų 
erdvės planavimo direktyvoje nustatytais 
prioritetais. Ji taip pat prisidės prie 
prioritetų, išdėstytų komunikate dėl 
Europos žaliojo kurso1i, visų pirma „nuo 
ūkio ir stalo“ strategijoje, Oro, vandens ir 
dirvožemio nulinės taršos veiksmų plane 
ir iniciatyvose, kuriomis siekiama didinti 
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ir geriau valdyti vidaus vandenų kelių 
pajėgumus, įgyvendinimo.
Kai kuriose regioninėse pažangiosios 
specializacijos strategijose (S3) išskirtos 
keletas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
strategijų, kuriose dėmesys sutelkiamas į 
jūrų ir jūrininkystės pramonės sektorius ir 
tiriamos naujos sąsajos tarp vietos 
išteklių, galimų rinkų ir visuomenės 
uždavinių, įtraukiant įvairius verslo 
subjektus. Tai turėtų būti laikoma 
„Vandens ŽIB“ privalumu atrenkant 
paraiškas dėl koordinavimo centrų ir 
inovacijų centrų, taip pat bus numatyti 
maksimalūs ryšiai su atitinkamomis 
regioninėmis valdžios institucijomis.
Kiek tai susiję su programos „Europos 
horizontas“ dalimis, užtikrinamas didelis 
papildomumas ir vengiama dubliavimosi, 
visų pirma su:
veiklos vykdymo teritorija „sveiki 
vandenynai, jūros, pakrančių ir vidaus 
vandenys“;
visa apimančia partneryste „neutralizuoto 
poveikio klimatui, tvarios ir produktyvios 
mėlynosios ekonomikos“ srityje;
II ramsčio grupėmis;
bendro programavimo iniciatyvomis 
(BPI), visų pirma „BPI – Vanduo“ ir 
„BPI – Vandenynai“;
mokslinių tyrimų infrastruktūra;
Europos inovacijų taryba ir EIB – 
perspektyvių inovacijų diegimui.
Iš tiesų pastaraisiais metais EIB atliko 
svarbų vaidmenį padėdamas viešajam ir 
privačiajam sektoriams kurti tvarią 
mėlynąją ekonomiką. EIB padidino 
paskolas mokslinių tyrimų ir inovacijų 
projektams mėlynojoje ekonomikoje. 
Pavyzdžiui, EIB buvo vienas iš pirmųjų 
jūros vėjo energijos projektų paskolų 
suteikėjų ir padėjo finansuoti apie 40 
proc. visų Sąjungos vėjo energijos 
sektoriaus pajėgumų.
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4) Išvada
„Vandens ŽIB“ labiausiai tinka šiame 
priede išdėstytiems pagrindiniams 
ekonominiams, aplinkos ir visuomenės 
uždaviniams spręsti. Ši Vandens ŽIB visų 
pirma reikalinga siekiant stiprinti 
žmogiškuosius gebėjimus ir imtis veiksmų.
„Vandens ŽIB“:
skatins integruotą ir daugiadalykį požiūrį 
bendradarbiaujant aukštojo mokslo 
įstaigoms, mokslinių tyrimų 
organizacijoms ir novatoriškoms 
įmonėms, siekiant užtikrinti, kad iki 2050 
m. Sąjunga taptų neutrali klimato kaitos 
atžvilgiu, tvari ir konkurencinga;
sujungs įvairių sektorių ir disciplinų 
subjektus ir tinklus vietos, regioniniu, 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, visų 
pirma nustatant atitinkamas mokslinių 
tyrimų ir inovacijų pažangiosios 
specializacijos strategijas (RIS3) ir kitas 
regionines strategijas, kurios apima 
mėlynosios ekonomikos sektorius;
parengs ir mokys naują tyrėjų ir 
novatorių kartą išugdydama jų verslumo 
ir techninius įgūdžius Mėlynosios 
ekonomikos sektoriuose, kurie būtini 
tvariam ir konkurencingam vystymuisi; 
Tai apims bendrai pripažintus ir 
nemokamus švietimo modulius, taip pat 
ilgalaikį žmogiškųjų išteklių vystymo 
planą;
prisidės prie atitinkamų bendrųjų sąlygų 
sukūrimo, kad idėjos virstų naujais 
technologiniais pasiekimais ir 
socialinėmis inovacijomis, ir prie jų 
įdiegimo rinkoje, siekiant pagerinti 
Sąjungos piliečių gyvenimo kokybę ir 
suteikti jiems naudos;
sąveikaus su kitomis esamomis Sąjungos 
partnerystėmis, programos „Europos 
horizontas“ misijomis, bendro 
programavimo iniciatyvomis, Europos 
inovacijų taryba ir EIB, siekiant plėsti 
inovacijas, sudaryti sąlygas kitiems 
sektoriams tvariai klestėti ir didinti 
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novatoriškų sprendimų diegimą rinkoje.
stiprins Sąjungos, kaip pasaulinio masto 
veikėjos vandenynų mokslo ir jūrų 
saugumo srityje, poziciją.
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/re
search_and_innovation/strategy_on_resea
rch_and_innovation/documents/ec_rtd_or
ientations-he-strategic-plan_122019.pdf
1b 2019 m. mėlynosios ekonomikos 
ataskaita, p. 28.
Pagal 4.4 intervencijos sritį, aprašytą 
programos „Europos horizontas“ 
strateginio plano įgyvendinimo gairėse.
1d https://www.oceandecade.org/
1e https://www.ipcc.ch/srocc/
1f 2019 m. mėlynosios ekonomikos 
ataskaita, p. 7.
1g 
https://ec.europa.eu/education/sites/educa
tion/files/document-library-docs/impact-
assessment-swd-330-final.pdf
1h 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu
ropean-green-deal-communication_en.pdf
1i 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu
ropean-green-deal-communication_en.pdf
1j 2019 m. mėlynosios ekonomikos 
ataskaita 
https://op.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/676bbd4a-7dd9-11e9-
9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-
PDF/source-98228766
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Nuo pat įsteigimo 2008 m. Europos inovacijų ir technologijos institutas (EIT) ir jo žinių ir 
inovacijos bendrijos (ŽIB) atliko svarbų vaidmenį praturtindami inovacijų ekosistemas, 
mokydami tūkstančius mokslininkų, kurdami naujas įmones ir gerindami universitetų, 
mokslinių tyrimų įstaigų ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimą ir technologijų perdavimą.

EIT padeda šalinti pagrindines inovacijų kliūtis Sąjungoje, bet dar nėra išnaudojusi viso savo 
potencialo. Ši peržiūra, kai koreguojami kai kurie aspektai ir atsižvelgiama į naujas aplinkybes, 
turėtų būti grindžiama pasiekimais. Dėl kitų regionų skaitmenizacijos ir konkurencijos Sąjungai 
reikia naujo pagreičio, kad ji galėtų pasiekti visus savo tikslus, įskaitant Europos žaliąjį kursą, 
ir kartu tapti technologiniu požiūriu suverenia valstybe.

Didesnį dėmesį reikėtų skirti būsimoms ŽIB. EIT prioritetai turėtų atspindėti jų gyvavimo 
laikotarpio iššūkius. Manome, kad kultūros ir kūrybos pramonė, naujoji Komisijos pasiūlyta 
ŽIB, teikia daug vilčių, tačiau taip pat norėtume pasiūlyti naują iniciatyvą dėl vandens, kuri 
turėtų būti pradėta 2025 m.

Principai

Šis pranešimo projektas grindžiamas trimis pagrindiniais principais, kurie remiasi skirtingomis 
priemonėmis. Šie principai yra pusiausvyra, tvarumas ir supaprastinimas.

Pusiausvyra yra esminis ir visapusiškas aspektas. Dabartinis geografinis ŽIB ir dotacijų 
pasiskirstymas yra pernelyg koncentruotas ir vyrauja didelių skirtumų tarp šalių ir net tarp 
skirtingų tos pačios šalies regionų. Kompetencija turi būti svarbiausias kriterijus skirstant lėšas, 
tačiau kompetencijos centrai egzistuoja visoje Europoje, ne tik pusės valstybių turtingiausiuose 
regionuose. EIT turi būti priemonė skirta stiprinti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir 
inovacijų pajėgumus ir tolygiau paskirstyti protų apykaitą Sąjungoje. Lyčių pusiausvyra taip 
pat turi būti privaloma. Moterims reikia skirti ypatingą dėmesį EIT ir ŽIB projektuose ir 
struktūrose, nes jų talentas yra neišnaudotas, o tai labai svarbu pertvarkant mūsų ekonomiką. 
Dėl to prarandami Europos visuomenės talentai, darbo vietoje trūksta įvairovės, per mažai 
moterų užima vadovaujamas pareigas ir gali kilti grėsmė mokslinės kompetencijos siekiui, taip 
pat novatoriškam verslumui ir įmonių kūrimui. Galiausiai turime užtikrinti geresnę trijų žinių 
trikampio ramsčių – švietimo, inovacijų ir mokslinių tyrimų – pusiausvyrą. ŽIB veikia visoje 
inovacijų vertės grandinėje ir siekia konkretaus tikslo: skatinti verslumą įvairiose 
kompetencijos srityse. Tačiau be tikros švietimo, inovacijų ir mokslinių tyrimų sričių 
integracijos ši užduotis visada bus nebaigta. Ypač švietimas turi būti labiau vertinamas, jei EIT 
siekia atlikti savo funkcijas, įskaitant skatinti institucinius pokyčius aukštojo mokslo 
institucijose, kurti novatoriškus verslus, naujas įmones ir paslaugas. 

Tvarumas yra daugialypis, turintis finansinių, socialinių, teritorinių ir aplinkos aspektų. ŽIB 
turi pritraukti iš išorės svertines investicijas ir tapti finansiškai tvarios po 15 metų nuo 
Sąjungos skirto institucinio finansavimo. Tai vis dar nemažas iššūkis veikiančioms ŽIB, todėl 
kiek lankstesnis numatytas tvarkaraštis galėtų būti naudingas. Mažinant geografinius skirtumus 
ir nelygybę ne tik tarp valstybių narių, bet ir jų teritorijose, veikiant regionų ir vietos lygmeniu, 
skatinamas Sąjungos teritorinis tvarumas. Tai, kad ŽIB veikloje atsižvelgiama į dabartinius 
ES prioritetus, t. y. į mūsų aplinkosaugos problemas, pateisina jų buvimą. Todėl siūloma 
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įsteigti naują ŽIB vandens klausimais.

Supaprastinimo principas – priimti vartotojui patogiausius sprendimus visais aspektais: 
administraciniais, finansiniais ir dėl paties EIT ir jo ŽIB struktūros. Dotacijų gavėjų interesai 
ir jų administracinės naštos mažinimas turi būti svarbiausias mūsų rūpestis. Mūsų tikslas – 
mažinti sudėtingumą, teikti pirmenybę rezultatams ir novatoriškiems pasiekimams ir suderinti 
EIT ir ŽIB taisykles su programos „Europos horizontas“ taisyklėmis.
Pagrindinės priemonės

1) Aukštojo mokslo kokybės gerinimas
Siekiant įtvirtinti verslumo kultūrą visoje visuomenėje, EIT būtina geresnė pusiausvyra žinių 
trikampyje, visų pirma didinant aukštojo mokslo institucijų gebėjimus ugdyti talentus ir naujas 
kompetencijas. Tai galima pasiekti subalansuotu, tvariu ir paprastu būdu:

i. plečiant įprastinę ŽIB veiklą aukštojo mokslo srityje. Tai apima žmogiškųjų išteklių 
perkvalifikavimą ir kvalifikacijos kėlimą atsižvelgiant į mokymosi visą gyvenimą 
perspektyvą, profesinį mokymą, mentorystės veiklą ir sistemingą nemokamų atvirų masinio 
nuotolinio mokymo kursų naudojimą siekiant kuo plačiau skleisti ŽIB švietimo rezultatus. 
Bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi bus labai svarbus siekiant tinkamai sustiprinti 
verslo ir inovacijų ekosistemą;

ii. Nauja iniciatyva, pasiūlyta kaip paramos veiksmas, skirtas aukštųjų švietimo įstaigų 
inovaciniams gebėjimams skatinti, turi sudaryti neatsiejamą ŽIB verslo planų ir biudžeto 
dalį. Šią aukštojo mokslo iniciatyvą tiesiogiai įgyvendins sektorių ŽIB, skelbdamos atvirus 
ir skaidrius konkursus; tai neturi būti atskira paramos programa EIT lygmeniu.

2) Didesnis atvirumas, skaidrumas ir matomumas
EIT ir ŽIB sistemingai skelbia atvirus ir skaidrius konkursus rinkdamiesi naujus partnerius, 
naujus projektus, ir steigdami naujus koordinavimo centrus. Būtina plačiai skleisti informaciją 
apie šiuos konkursus ir atrankos kriterijus. Mes taip pat siūlome sukurti kiekvienoje valstybėje 
narėje su EIT dirbančių pareigūnų ryšių palaikymo tinklą, kuris būtų programos „Europos 
horizontas“ nacionalinių informacijos centrų dalis.

Galiausiai, norėdami užtikrinti, kad ES finansavimas inovacijoms būtų suprantamesnis, visos 
programos „Europos horizontas“ veiklos srities „Novatoriška Europa“ įgyvendinimo 
institucijos turi vis glaudžiau bendradarbiauti. Per EIT laikotarpio vidurio peržiūrą bus įvertinta 
galimybė ES lygmeniu sukurti bendrą vieno langelio principu veikiantį inovacijų centrą.

3) Pagerintas geografinis paskirstymas
Regioninė inovacijų sistema (RIS) yra puiki priemonė EIT ir ŽIB veiklos geografinei aprėpčiai 
plėsti. Vis dėlto jos potencialas iš esmės liko neišnaudotas, visų pirma dėl sąveikos stokos ir 
skirtingų Sąjungos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondų) ir bendrosios mokslinių tyrimų 
ir inovacijų programos taisyklių. Per kitą finansavimo laikotarpį RIS ir naujasis valstybių ryšių 
palaikymo pareigūnų tinklas gali skatinti labiau suderintą protų apykaitą ir geografinį 
pasiskirstymą Sąjungoje, visų pirma:

– nustačius privalomą RIS naudojimą;
– pasinaudojant sinergija su ESI fondais, EIT finansavimo programose sukuriant schemas, 

kurios būtų panašios į bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos išplėstus 
veiksmus (susiejimas, poriniai projektai ir Europos mokslinių tyrimų erdvės katedros);
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– skatinant aukštos kvalifikacijos žmonių grįžimą į kilmės šalį, visų pirma į tas šalis, iš kurių 
išvyksta daugiau žmonių nei atvyksta (protų nutekėjimas); užtikrinant sinergiją su EMTT, 
programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“, taip pat galėtų būti naudingos 
nacionalinės išmokų sugrįžtantiems mokslo darbuotojams programos;

– sutelkiant ESI fondų lėšas naujiems koordinavimo centrams ir (arba) naujai mokslinių 
tyrimų infrastruktūrai kurti;

– užtikrinant, kad ŽIB veikla būtų įtvirtinta pažangiosios specializacijos strategijose. Be to, 
nagrinėdami ex aequo pasiūlymus, EIT ir ŽIB pirmenybę teikia pasiūlymams, kurie atitinka 
didesnį skaičių šių kriterijų:

– gali pritraukti įnašų iš ESI fondų;
– apima didesnį skaičių regionų, kurių mokslinių tyrimų ir inovacijų rodikliai yra prasti;
– yra nepakankamai atstovaujami EIT bendruomenėje;
– apima didesnį skaičių MVĮ;
– geriau užtikrina lyčių pusiausvyrą projektų komandose.
Visi šie kriterijai vertinami turint omenyje tai, kad pažangumo kriterijus yra svarbiausias.

4) Persvarstytas ir supaprastintas finansavimo modelis
Siekdami sumažinti administracinę naštą, suderinti taisykles su programos „Europos 
horizontas“ taisyklėmis ir paskatinti ŽIB greičiau tapti finansiškai tvariomis, siūlome:

i. ŽIB gyvavimo laikotarpiu taikyti tris, o ne keturias bendro finansavimo normas, kad jos 
labiau atitiktų programos „Europos horizontas“ praktiką;

ii. kaip 2016 m. rekomendavo Europos Audito Rūmai, EIT ŽIB turi skirti tik daugiametes 
dotacijas (dvejiems arba, pageidautina, trejiems metams), o ŽIB verslo planų trukmė turi 
būti suderinta su dotacijų trukme;

iii. nuo programos „Europos horizontas“ pavyzdinio susitarimo dėl dotacijos nukrypti 
leidžiančios nuostatos turi būti taikomos ribotai, tik tinkamai pagrįstais atvejais, ir 
nustatomos deleguotuoju aktu;

iv. vadovaujantis programa „Europos horizontas“, EIT ir ŽIB administracinės išlaidos neturi 
viršyti 5 proc.;

v. siekiant užtikrinti komerciniu požiūriu neperspektyvios pagrindinės veiklos finansavimą, 
būtų galima apsvarstyti galimybę pratęsti ŽIB bendrąjį partnerystės susitarimą dar trejiems 
metams. Sprendimą šiuo klausimu, atlikusi nepriklausomą vertinimą, turėtų priimti 
valdyba.

Be to, itin svarbu, kad ŽIB naudotųsi įvairiais privačiojo ir viešojo finansavimo šaltiniais. 
Tačiau tai turėtų būti išorės finansuotojai (regionai, įmonės, fondai). Dedant pastangas 
užtikrinti finansinį tvarumą neturi būti didinami mokesčiai už mokslą ar partnerių narystės 
mokesčiai, kuriuos ŽIB renka iš partnerių. Atitinkamai pastangomis užtikrinti finansinį tvarumą 
neturi būti mažinamas dotacijų finansavimas ir neturi būti pereinama prie finansinių priemonių, 
pavyzdžiui, paskolų ar mišraus finansavimo, išskyrus su rinka glaudžiai susijusią veiklą. Šie 
aspektai ypač svarbūs mažiems subjektams, pavyzdžiui, MVĮ.

5) Dviejų naujų ŽIB įsteigimas aiškiai apibrėžtose prioritetinėse srityse
Nauja siūloma kultūros ir kūrybos sektorių ŽIB yra labai daug žadanti ir turėtų susitelkti ties 
Europos kultūros paveldo ir menų išsaugojimu ir puoselėjimu. Šiame pranešimo projekte 
visiškai pritariama pasiūlytam tvarkaraščiui teikti pasiūlymus dėl šios naujos ŽIB įsteigimo 
pirmaisiais naujo finansinio laikotarpio metais.

Siekiant sudaryti sąlygas suinteresuotosioms šalims kruopščiai pasirengti ir koordinuoti 
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veiksmus su programos „Europos horizontas“ strateginio planavimo procesu, svarbu nurodyti 
antrosios pasiūlytos ŽIB temą. Esame įsitikinę, kad viena iš EIT strateginėje inovacijų 
darbotvarkėje nurodytų prioritetinių sričių, t. y. susijusi su vandeniu, yra pati naudingiausia ES 
lygmeniu. Ji visiškai atitinka naujus ES prioritetus, nustatytus Europos žaliajame kurse, taip pat 
tarptautines iniciatyvas, pavyzdžiui, 2030–2021 m. JT iniciatyvą „Vandenynų mokslo 
dešimtmetis siekiant darnaus vystymosi“. Todėl įtrauktas naujas priedas, kuriame siūloma 
įsteigti ŽIB vandens, jūrų ir jūrininkystės sektorių ir ekosistemų srityje.

6) Lyčių aspekto įtraukimas į visose srityse
Labai mažai doktorantūros studijas baigusių moterų dirba IRT (21 proc.), inžinerijos, gamybos 
ir statybos  srityse (29 proc.). ŽIB švietimo ir mokymo veikloje daugiau dėmesio privalo būti 
skirta poreikiui pakeisti šias tendencijas. Jei atrenkami du vienodą balų skaičių surinkę 
projektai, pirmenybė bus suteikiama projektui, kuriame užtikrinama geresnė lyčių pusiausvyra. 
EIT atlieka specialų šiuo tikslu vykdomos veiklos stebėsenos vaidmenį.
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PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ 
SĄRAŠAS

Nuo tada, kai buvau paskirta EIT strateginės inovacijų darbotvarkės pranešėja, turėjau galimybę 
aptarti savo poziciją su įvairiais valstybiniais ir privačiais suinteresuotaisiais subjektais, kurie 
prašė aptarti Komisijos pasiūlymą ir išnagrinėti jų idėjas, kaip patobulinti šį pasiūlymą, 
atsižvelgiant į įvairius poreikius. 

Toliau pateikiamoje lentelėje apibendrinami visi susitikimai ir pokalbiai telefonu su 
privačiomis įmonėmis, kurios įvairiai dalyvauja EIT ir ŽIB veikloje.

Organizacija Data ir laikas Aptartos temos
EIT valdyba 2019 m. spalio 21 d., 

18.30 val. 
EIT veikla, valdybos ir ŽIB ryšiai, Audito 
Rūmų pastabų svarba, iki šiol pasiekti EIT 
veiklos rezultatai

ŽIB Žaliavos ir 
sveikata 

2019 m. spalio 24 d. 
8.30 – 9.30 val.

ŽIB veikla, jos vykdymas ir iki šiol pasiekti 
rezultatai, Komisijos pasiūlymo tobulinimas, 
biudžetas, finansavimo kreivė, prieiga ir 
geografinė pusiausvyra, finansinis tvarumas, 
švietimas, naujos ŽIB.

Hewlett Packard 
(HP)

2019 m. lapkričio 6 
d., 11.30 – 12.00 val. 

Hewlett Packard dalyvavimas „KIC Digital“ 
veikloje

ŽIB Tvari 
energetika

2019 m. spalio 23 d. ŽIB veikla, jos vykdymas ir iki šiol pasiekti 
rezultatai, Komisijos pasiūlymo tobulinimas, 
biudžetas, finansavimo kreivė, prieiga ir 
geografinė pusiausvyra, finansinis tvarumas, 
švietimas, naujos ŽIB.

ŽIB „Maistas“ 2020 m.  sausio 21 d. ŽIB veikla, jos vykdymas ir iki šiol pasiekti 
rezultatai, Komisijos pasiūlymo tobulinimas, 
biudžetas, finansavimo kreivė, atvirumas ir 
geografinė pusiausvyra, finansinis tvarumas, 
švietimo ir mokymo veikla, naujos ŽIB.

„Frontiers Open 
Access“ 
platforma

2020 m. vasario 6 d. Atvirasis mokslas, atvira prieiga ir redakcinės 
platformos sąveika bei EIT ir ŽIB rezultatų 
sklaida.

Po dvišalių susitikimų pranešėja taip pat prisidėjo organizuojant ir dalyvavo tam tikruose 
viešuose renginiuose, kurių metu buvo galima surinkti daugiau nuomonių ir užduoti klausimus 
atitinkamiems subjektams. Tai buvo:

– 2019 m. spalio 28–30 d. oficiali TRE komiteto komandiruotė Budapešte ir Vienoje ( 
EIT būstinėje ir kai kuriuose kituose centruose). Su komandiruotės ataskaita ir platesne 
informacija galima susipažinti to paprašius; 

– 2019 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamente kartu su Knowledge 4 Innovation Network 
surengtas oficialių pusryčių renginys dėl Europos inovacijų tarybos, kuriame dalyvavo 
kai kurių ŽIB atstovai ir daug kitų suinteresuotųjų subjektų. Be kitų klausimų taip pat 
buvo aptarti ir Europos inovacijų tarybos ir Europos inovacijos ir technologijos instituto 
santykiai;

– 2020 m. vasario 4 d. Europos Parlamente kartu su Knowledge 4 Innovation Network  
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surengta vieša konferencija, kurioje dalyvavo EIT direktorius, kai kurių ŽIB atstovai, 
EP šešėliniai pranešėjai ir kiti suinteresuotieji subjektai.

Pranešėjas taip pat gavo informaciją pastabų elektroninio pašto laiškų ir pozicijos dokumentų 
forma iš šių subjektų: „Climate KIC“; „The Guild“; Norvegijos pasiuntinybė ES; YERUN; 
ECIU; Atvirasis Katalonijos universitetas; „Coimbra Group“; „Business Bridge Europe“; 
ELIA. 
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9.6.2020

KULTŪROS IR ŠVIETIMO KOMITETO NUOMONĖ

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos inovacijų ir technologijos instituto 
(EIT) 2021–2027 m. strateginės inovacijų darbotvarkės. Europos inovacijų talentų ir 
inovacinių pajėgumų skatinimas
(COM(2019)0330 – C9-0043/2019 – 2019/0152(COD))

Nuomonės referentas: Vlad-Marius Botoş

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas ragina naujojoje 2021–2027 m. Strateginėje inovacijos darbotvarkėje 
(SID) EIT veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžti aukštus inovacijų standartus.

Nors verslumo ugdymas yra labai svarbus, EIT taip pat yra ir technologijų institutas. Be to, 
moksliniai ir techniniai išradimai yra geriausių ir ilgalaikių inovacijų pagrindas. Todėl turėtų 
būti skiriama daug dėmesio visų institute dalyvaujančių ŽIB ir aukštojo mokslo institucijų 
techniniam švietimui.

1. SID nustatoma EIT strategija, tikslai ir prioritetai 2021–2027 m. laikotarpiui ir apibrėžiami 
jo pagrindiniai veiksmai, siektini rezultatai ir tam laikotarpiui reikalingi ištekliai. 

2. Ja užtikrinamas EIT suderinimas su programa „Europos horizontas“.

3. Ja užtikrinamas bendradarbiavimas ir papildomi veiksmai su kitomis atitinkamomis 
Sąjungos programomis, prioritetais ir įsipareigojimais.

4. Ja taip pat nustatoma regioninė inovacijų sistema (RIS), kuria didinama geografinė 
pusiausvyra.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir EIT vaidmenį skatinant ES 
konkurencingumą jiems remiant inovacijų ekosistemą, nes Institutas sėkmingai prisidėjo prie 
„žinių trikampio“ plėtros. 

EIT yra vienas iš pagrindinių į tikslus orientuotų inovacijų skatintojų, gebantis spręsti 
visuomenės uždavinius tokiose srityse, kaip tvarios inovacijos, inovacijų ir verslumo įgūdžių 
ugdymas taikant mokymosi visą gyvenimą principą, aukšti techninio ir verslumo aukštojo 
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mokslo standartai, nauji į rinką orientuoti sprendimai pasaulinio masto uždaviniams spręsti, 
programos „Europos horizontas“ sinergija ir pridėtinė vertė.

Nuomonės referentas atkreipia dėmesį į kai kuriuos reikšmingus laimėjimus, visų pirma: 

– ŽIB Tvari energetika – Energijos kaupimas – Lankstaus grafeno kondensatoriai, skirti 
automobilių bei erdvėlaivių sektoriams, pakraunami greičiau nei per 2 sekundes, o jų 
naudojimo ciklas daugiau nei milijonas kartų,

– ŽIB Klimato kaita – Energijos vartojimas – Automatinis klimato kontrolės prietaisas – 
šiuo metu pagrindinis „Google Nest“ konkurentas Europoje,

– ŽIB Sveikata – mobilieji prietaisai, leidžiantys prognozuoti ilgalaikius sveikatos 
sutrikimus, kaip antai Alzheimerio ligą ir prieširdžių virpėjimą.

Nuomonės referentas pripažįsta esamų ŽIB sėkmę ir ragina EIT toliau skatinti jų augimą ir 
poveikį bei padėti joms pasiekti finansinį tvarumą, kai baigsis partnerystės pagrindų 
susitarimai.

Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą 2021 m. kultūros ir kūrybos pramonės 
srityje įsteigti naują ŽIB, kurios tikslas – atskleisti kultūra grindžiamo kūrybiškumo 
potencialą, visų pirma skaitmeninį ir technologinį vystymąsi, ir padėti stiprinti Europos 
konkurencingumą bei pažangų augimą.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a straipsnis
Bendrieji tikslai

Bendrieji EIT tikslai yra šie:
a) visoje Sąjungoje stiprinti tvarias 
uždaviniais grindžiamas inovacijų 
ekosistemas, kurios padėtų spręsti 
pasaulinio masto uždavinius;
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b) skatinti verslumo ir inovacijų 
įgūdžių ugdymą atsižvelgiant į mokymosi 
visą gyvenimą perspektyvą, be kita ko, 
visoje Sąjungoje didinant Sąjungos 
aukštojo mokslo įstaigų pajėgumus, ir 
remti jų verslumo pertvarką, taip pat
c) pateikti rinkai naujus pasaulinio 
masto ir visuomenės uždavinių 
sprendimus.
EIT plėtoja sąveiką su kitomis Sąjungos 
programomis ir kuria pridėtinę vertę 
įgyvendindamas programą „Europos 
horizontas“. Įgyvendinimas turi vykti 
teikiant paramą ŽIB ir vykdant EIT 
koordinuojamą veiklą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b straipsnis
Konkretūs tikslai

Konkretūs EIT tikslai yra šie:
a) didinti ŽIB poveikį ir žinių 
trikampio integraciją;
b) didinti aukštojo mokslo sektoriaus 
inovacinį pajėgumą remiant aukštojo 
mokslo institucijas (AMI);
c) plėsti EIT regioninę informavimo 
veiklą, siekiant visoje ES sumažinti 
regionų inovacinio pajėgumo skirtumus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl sprendimo
1 c straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c straipsnis
Naujos kultūros ir kūrybos pramonės 

srities ŽIB įsteigimas
1. 2021–2027 m. laikotarpiu kultūros 
ir kūrybos pramonės srityje bus įsteigta 
nauja ŽIB, kurios tikslas – atskleisti 
kultūra grindžiamo kūrybiškumo 
potencialą ir padėti stiprinti Europos 
konkurencingumą bei pažangų augimą, 
taip pat spręsti įveikti visuomenei 
tenkančius iššūkius.
2. Kultūros ir kūrybos pramonės 
ŽIB:
a) skatins technines inovacijas 
sujungiant įvairių sektorių ir sričių verslą 
ir mokslinius tyrimus vietos, regioniniu, 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis;
b) parengs naują kultūros ir kūrybos 
pramonės novatorių kartą suteikdama 
jiems būtinų verslumo techninių ir 
skaitmeninių įgūdžių, kurie yra reikalingi 
sparčiai kintančioje aplinkoje;
c) prisidės prie tinkamų bendrųjų 
sąlygų sukūrimo, kad idėjos virstų naujų 
technologijų plėtra ir socialinėmis 
inovacijomis, padėsiančiomis pagerinti 
ES piliečių gyvenimo kokybę ir 
suteiksiančiomis jiems naudos;
d) sudarys sąlygas užtikrinti, kad 
būtų sukurta meninės, kultūrinės ir 
kūrybinės kompetencijos ir studijų 
sertifikavimo sistema, taip pat 
pripažįstama kvalifikacija ir kiti įgūdžiai 
tarp valstybių narių, skatinant judumą, 
matomumą ir galimybes Europos 
piliečiams naudotis teise laisvai judėti jų 
nediskriminuojant;
e) skatins kurti ir plėsti naujas 
įmones kultūros ir kūrybos pramonėje 
mobilizuodama verslo sektoriaus 
investicijas ir skatindama prisiimti 
ilgalaikius įsipareigojimus;
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f) kurs sąveiką su esamomis ŽIB, 
kitomis Europos partnerystėmis, 
programomis ir iniciatyvomis, siekdama 
paskatinti inovacijas už kultūros ir 
kūrybos sektorių ribų, kituose ekonomikos 
sektoriuose; taip pat
g) stiprins Sąjungos, kaip pasaulinio 
masto veikėjos kultūros ir kūrybos 
sektoriuose, padėtį, išnaudodama 
Sąjungos piliečių kūrybiškumą ir kultūrų 
įvairovę bei skatindama Europos kultūrą 
ir inovacijas visame pasaulyje.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT įsteigtas 2008 m., siekiant stiprinti 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
novatoriškumo pajėgumus ir taip prisidėti 
prie tvaraus ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo. Jis pirmasis ėmėsi 
švietimo, verslo ir mokslinių tyrimų (žinių 
trikampis) integracijos ir ypač daug 
dėmesio skyrė verslumo talentams ir 
įgūdžiams inovacijų srityje. 2018 m. 
atlikus EIT laikotarpio vidurio vertinimą, 
patvirtinta, kad bendras EIT veiklos 
pagrindas tebėra aktualus ir kad į 
inovacijas orientuota žinių trikampio 
integracija tebėra aktuali.

EIT įsteigtas 2008 m., siekiant stiprinti 
valstybių narių ir Europos Sąjungos 
novatoriškumo pajėgumus ir taip prisidėti 
prie tvaraus ekonomikos augimo ir 
konkurencingumo. Jis pirmasis ėmėsi 
švietimo, verslo ir mokslinių tyrimų (žinių 
trikampis) integracijos ir ypač daug 
dėmesio skyrė verslumo talentams ir 
įgūdžiams inovacijų srityje. 2018 m. 
atlikus EIT laikotarpio vidurio vertinimą 
patvirtinta, kad bendras EIT veiklos 
pagrindas tebėra aktualus ir kad į 
inovacijas orientuota žinių trikampio 
integracija tebėra aktuali. EIT pridėtinė 
vertė slypi jo unikaliame inovacijų 
modelyje, kurį reikėtų saugoti ir plėtoti 
šioje SID.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Per dešimt metų nuo EIT įsteigimo Per dešimt metų nuo EIT įsteigimo 
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inovacijų tempas iš esmės padidėjo. 
Inovacijos keičia ekonomikos sektorių 
struktūrą, esamos verslo sritys nyksta ir 
atsiranda iki šiol neregėtų galimybių. 
Kintant pasaulio ekonominei tvarkai ir 
didėjant tarptautinei konkurencijai, ES 
tampa vis labiau priklausoma nuo talentų ir 
pajėgumo diegti inovacijas. Bendras 
projektavimas, bendradarbiavimas ir 
bendra kūryba įvairiose mokslo srityse ir 
tarp įvairių švietimo, verslo ir mokslinių 
tyrimų sektorių dar niekada nebuvo tokie 
svarbūs kaip šiandien ir padeda spręsti 
visuotinius su klimato kaita, netausiu 
gamtos išteklių naudojimu, skaitmenine 
transformacija, demografiniais pokyčiais ir 
būsima sveikatos priežiūra bei maistu 
susijusius uždavinius.

inovacijų tempas iš esmės padidėjo. 
Inovacijos keičia ekonomikos sektorių 
struktūrą, esamos verslo sritys nyksta ir 
atsiranda iki šiol neregėtų galimybių. 
Kintant pasaulio ekonominei tvarkai ir 
didėjant tarptautinei konkurencijai, ES 
tampa vis labiau priklausoma nuo talentų ir 
pajėgumo diegti inovacijas. Bendras 
projektavimas, bendradarbiavimas ir 
bendra kūryba įvairiose mokslo srityse ir 
tarp įvairių švietimo, mokslinių tyrimų, 
verslo sektorių, viešojo ir trečiojo sektorių 
organizacijų bei pilietinės visuomenės dar 
niekada nebuvo tokie svarbūs kaip šiandien 
ir padeda spręsti visuotinius su klimato 
kaita, netausiu gamtos išteklių naudojimu, 
skaitmenine transformacija, kultūriniais ir 
demografiniais pokyčiais ir būsima 
sveikatos priežiūra bei maistu susijusius 
uždavinius.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.1 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal [pasiūlyme dėl programos „Europos 
horizontas“] numatytą naują bendrąją 
programą, pagal kurią 2021–2027 m. 
laikotarpiu bus remiami moksliniai 
tyrimai ir inovacijos, Europos Komisija 
tvirtai įsipareigojo didinti Europos 
inovacijų potencialą, kad Europa galėtų 
atremti būsimus iššūkius. Išskirtinį EIT 
vaidmenį skatinant inovacijas suvienijus 
verslo, švietimo, mokslinių tyrimų 
sektorius, valdžios institucijas ir pilietinę 
visuomenę, sustiprina EIT padėtis 
įgyvendinant [pasiūlyme dėl programos 
„Europos horizontas“] numatytą 
[inovacinės Europos srities veiklą]. 
[Pasiūlyme dėl programos „Europos 
horizontas“] atsižvelgta į didėjančius ES 
užmojus inovacijų srityje ir į būtinybę tuos 
užmojus įgyvendinti.

Programa „Europos horizontas“ Europos 
Komisija tvirtai įsipareigojo didinti 
Europos inovacijų potencialą, kad Europa 
galėtų atremti būsimus iššūkius. Išskirtinį 
EIT vaidmenį skatinant inovacijas 
suvienijus verslo, švietimo, mokslinių 
tyrimų sektorius, valdžios institucijas ir 
pilietinę visuomenę sustiprina EIT padėtis 
įgyvendinant programoje „Europos 
horizontas“ numatytą [inovacinės Europos 
srities veiklą]. Programoje „Europos 
horizontas“ atsižvelgta į didėjančius ES 
mokslinius ir techninius užmojus. EIT 
turėtų suteikti reikiamą kompetenciją 
švietimo, verslumo ir techninių inovacijų 
srityse.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekvienos ŽIB veiklą vykdo nuo penkių 
iki dešimties koordinavimo centrų (toliau – 
KC22). Tai geografiniai centrai, praktiškai 
atliekantys žinių trikampio integravimo 
darbus. Jie steigiami ir formuojami 
atsižvelgiant į atitinkamas nacionalines ir 
regionines inovacijų aplinkybes, 
naudojantis esamu visoje Europoje 
veikiančių pagrindinių ŽIB partnerių 
laboratorijų, biurų ar centrų tinklu.

Kiekvienos ŽIB veiklą vykdo 
koordinavimo centrai (toliau – KC22). Tai 
geografiniai centrai, praktiškai atliekantys 
žinių trikampio integravimo darbus. Jie 
steigiami ir formuojami atsižvelgiant į 
atitinkamas nacionalines ir regionines 
inovacijų aplinkybes, naudojantis esamu 
visoje Europoje veikiančių pagrindinių ŽIB 
partnerių laboratorijų, biurų ar centrų 
tinklu.

__________________ __________________
22 Koordinavimo centras – geografinis 
rajonas, kuriame veikia pagrindiniai ŽIB 
žinių trikampio partneriai ir kuriame jie 
gali nesunkiai bendrauti, taip sutelkdami 
ŽIB veiklą tame rajone.

22 Koordinavimo centras – geografinis 
rajonas, kuriame veikia pagrindiniai ŽIB 
žinių trikampio partneriai ir kuriame jie 
gali nesunkiai bendrauti, taip sutelkdami 
ŽIB veiklą tame rajone.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– švietimo ir mokymo veiklą (ypač 
magistrantūros ir doktorantūros 
lygmenimis), kurioje daug dėmesio 
skiriama verslumo komponentams, siekiant 
parengti naują talentingų specialistų kartą, 
įskaitant programų, kurioms yra suteiktas 
EIT ženklas23, rengimą ir įgyvendinimą;

– švietimo ir mokymo veiklą (ypač 
magistrantūros ir doktorantūros 
lygmenimis), kurioje daug dėmesio 
skiriama verslumo komponentams, siekiant 
parengti naują talentingų specialistų kartą, 
įskaitant programų, kurioms yra suteiktas 
EIT ženklas23, rengimą ir įgyvendinimą 
visose mokslo, technologijų, inžinerijos, 
meno ir matematikos srityse;

__________________ __________________
23 EIT ženklas yra kokybės ženklas, kurį 
EIT suteikia ŽIB švietimo programai, jei ši 
atitinka specialius kokybės kriterijus, 

23 EIT ženklas yra kokybės ženklas, kurį 
EIT suteikia ŽIB švietimo programai, jei ši 
atitinka specialius kokybės kriterijus, 
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inter alia, kokybės kriterijus, susijusius su 
verslumo mokymu ir novatoriška patirtinio 
mokymosi programa.

inter alia, kokybės kriterijus, susijusius su 
verslumo mokymu ir novatoriška patirtinio 
mokymosi programa.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 3 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– inovacijų rėmimo veiklą, kad būtų 
kuriami novatoriški produktai, procesai ir 
paslaugos, kuriais išnaudojamos 
konkrečios verslo galimybės;

– inovacijų ir verslumo veiklą, kad 
būtų padedama kurti novatoriškus 
produktus, procesus ir paslaugas, kuriais 
išnaudojamos konkrečios verslo galimybės 
ir kuriama pridėtinė vertė visuomenei;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.2 papunkčio 9 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT pagal savo metodiką prisideda ir prie 
inkrementinių, ir prie ardomųjų inovacijų, 
veiksmingai šalinant rinkos 
nepakankamumą ir padedant pertvarkyti 
pramonės sektorius. Tai įgalina kurti 
ilgalaikes verslo strategijas, kaip spręsti 
visuotinius uždavinius, ir padeda kurti 
svarbiausias sąlygas, kurios būtinos tam, 
kad tinkamai veikianti inovacijų 
ekosistema galėtų augti ir inovacijos 
klestėtų.

EIT pagal savo metodiką prisideda ir prie 
inkrementinių, ir prie ardomųjų inovacijų, 
kad veiksmingai šalintų rinkos 
nepakankamumą ir padėtų pertvarkyti 
pramonės sektorius. Tai įgalina kurti 
ilgalaikes verslo strategijas, kaip spręsti 
visuotinius uždavinius, ir padeda kurti 
svarbiausias sąlygas, kurios būtinos tam, 
kad tinkamai veikianti inovacijų 
ekosistema galėtų augti ir inovacijos 
klestėtų.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pirma, šiandien vis svarbesnis ekonomikos 
variklis yra žmonių bei organizacijų 
įgūdžiai ir gebėjimai idėjas paversti 

Pirma, šiandien vis svarbesnis visuomenės 
ir ekonomikos variklis yra žmonių bei 
organizacijų įgūdžiai ir gebėjimai idėjas 
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produktais ir paslaugomis. Šiandien visus 
pokyčius lemia įgūdžiai inovacijų srityje ir 
verslumo kultūra – šiuo atžvilgiu ypač 
pažymėtina technologijų ir mokslo sritis, 
tačiau tai vis dažniau vyksta ir kitose 
srityse. Labai reikia toliau stiprinti Europos 
aukštojo mokslo institucijų novatoriškumo 
pajėgumus. EIT turi unikalią galimybę šių 
tikslų siekti pagal programą „Europos 
horizontas“.

paversti produktais, paslaugomis ir 
procesais. Šiandien visus pokyčius lemia 
įgūdžiai inovacijų srityje ir verslumo 
kultūra – šiuo atžvilgiu ypač pažymėtina 
technologijų ir mokslo sritis, tačiau tai vis 
dažniau vyksta ir kitose srityse, pvz., meno 
ir humanitarinių mokslų. Labai reikia 
toliau stiprinti Europos aukštojo mokslo 
institucijų novatoriškumo pajėgumus. EIT 
turi unikalią galimybę šių tikslų siekti 
pagal programą „Europos horizontas“.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 1 punkto 1.3 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Antra, svarbus inovacijas įgalinantis 
veiksnys yra fizinis artumas. Iniciatyvos, 
kuriomis siekiama plėtoti inovacijų tinklus 
ir teikti paslaugas, kuriomis būtų remiamas 
žinių ugdymas, dalijimasis jomis ir žinių 
perdavimas, atlieka svarbų vaidmenį 
skatinant verslo, akademinių, mokslinių 
tyrimų organizacijų, valdžios institucijų ir 
fizinių asmenų bendradarbiavimą. Vis 
dėlto, kaip matyti iš kasmetinės Europos 
inovacijų rezultatų suvestinės, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų našumas įvairiose ES 
šalyse labai skiriasi. Itin svarbu, kad 
inovacijos būtų įtraukios ir įgyvendinamos 
vietos teritorijose. Kadangi EIT veikla 
vykdoma pagal konkrečią vietą, ji yra labai 
tinkama priemonė, padedanti stiprinti 
vietos inovacijų ekosistemas.

Antra, svarbus inovacijas ir tvarumą 
įgalinantis veiksnys yra fizinis artumas. 
Iniciatyvos, kuriomis siekiama plėtoti 
inovacijų tinklus ir teikti paslaugas, 
kuriomis būtų remiamas žinių ugdymas, 
dalijimasis jomis ir žinių perdavimas, 
atlieka svarbų vaidmenį skatinant verslo, 
akademinių, mokslinių tyrimų 
organizacijų, valdžios institucijų ir fizinių 
asmenų bendradarbiavimą visose srityse. 
Vis dėlto, kaip matyti iš kasmetinės 
Europos inovacijų rezultatų suvestinės, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų našumas 
įvairiose ES šalyse labai skiriasi. Itin 
svarbu, kad inovacijos būtų įtraukios ir 
įgyvendinamos vietos ir regionų 
teritorijose. Kadangi EIT veikla vykdoma 
pagal konkrečią vietą, ji yra labai tinkama 
priemonė, padedanti stiprinti vietos ir 
regionų inovacijų ekosistemas ir 
pateikianti naujus tvarios ekonomikos 
modelius.

Pakeitimas 13
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT, neatskiriama programos „Europos 
horizontas“ dalis, ir toliau sieks savo visa 
apimančių tikslų ir prioritetų. ŽIB dalyvaus 
Europos institucijų partnerystėse, taigi 
laikysis tam tikrų principų ir gyvavimo 
ciklo kriterijų, siekdamos užtikrinti, kad 
pačios būtų darnesnės, atviresnės ir 
orientuotos į poveikį. Todėl bendri EIT 
tikslai atitinka bendrą programoje 
„Europos horizontas“ numatytą EIT 
vaidmenį ir jo vietą [„Novatoriškos 
Europos“ veiklos srityje].

Pagrindinis EIT variklis yra 
kompetencija. Jis siekia išplėsti esamų 
ŽIB užmojus ir skatinti aukščiausią 
mokslinių ir techninių tyrimų bei 
inovacijų kokybę inovacijų bendrijose. 
Geografiškai paskirstytas informavimas ir 
pagalba šalinant inovacijų spragas 
valstybėse narėse ir asocijuotosiose šalyse 
yra svarbi EIT 2021–2027 m. strateginės 
darbotvarkės ir kokybiško aukštojo 
mokslo galimybių didinimo regioninėje 
inovacijų sistemoje (toliau – RIS), visų 
pirma šalims, kurios yra vidutinės arba 
silpnos novatorės, dalis. EIT, neatskiriama 
programos „Europos horizontas“ dalis, 
prisidės stiprinant Sąjungos inovacinius 
pajėgumus ir siekiant savo visa apimančių 
tikslų bei prioritetų. ŽIB dalyvaus Europos 
institucijų partnerystėse, taigi laikysis tam 
tikrų programoje „Europos horizontas“ 
išdėstytų principų ir gyvavimo ciklo 
kriterijų, siekdamos užtikrinti, kad pačios 
būtų darnesnės, skaidresnės, atviresnės ir 
orientuotos į poveikį. Bendri EIT tikslai 
atitinka bendrą programoje „Europos 
horizontas“ numatytą EIT vaidmenį ir jo 
vietą [„Novatoriškos Europos“ veiklos 
srityje].

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visa apimančios EIT intervencinės veiklos 
sritys apibrėžtos [pasiūlyme dėl programos 
„Europos horizontas“]. EIT ir toliau rems 
savo žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB), 
siekdamas stiprinti inovacijų ekosistemas, 
padedančias spręsti pasaulinius 
uždavinius. EIT to sieks skatindamas 

Visa apimančios EIT intervencinės veiklos 
sritys apibrėžtos programoje „Europos 
horizontas“. EIT ir toliau rems savo žinių 
ir inovacijos bendrijas (ŽIB), siekdamas 
stiprinti Sąjungos inovacijos bendrijų, 
kurios padeda spręsti pasaulinius 
uždavinius, kokybę. EIT to sieks 
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švietimo, mokslinių tyrimų ir verslo 
integraciją, taip kurdamas inovacijoms 
palankią aplinką, ir, užtikrinęs glaudžią 
sąveiką ir papildomumą su Europos 
inovacijų taryba (toliau – EIC), ugdydamas 
bei remdamas naujos kartos verslininkus ir 
skatindamas steigti novatoriškas įmones. 
Tai darydamas, jis visų pirma:

skatindamas aukšto lygio techninio 
švietimo, mokslinių tyrimų ir verslo 
integraciją, taip kurdamas inovacijoms 
palankią aplinką, ir, užtikrinęs glaudžią 
sąveiką ir papildomumą su Europos 
inovacijų taryba (toliau – EIC), ugdydamas 
bei remdamas naujos kartos verslininkus ir 
skatindamas steigti novatoriškas įmones. 
Tai darydamas, jis visų pirma:

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1) skatins aukšto lygio mokslinį ir 
techninį švietimą, kuriame būtų užtikrinta 
lyčių pusiausvyra visose valstybėse 
narėse;

Pakeitimas 16Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a) sieks lyčių pusiausvyros techninio 
ir verslumo švietimo srityse visose 
valstybėse narėse;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) visoje Europoje stiprins inovacijų 
ekosistemų tvarumą;

(1) visoje Sąjungoje stiprins inovacijų 
ekosistemų tvarumą;

Pakeitimas 18
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Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.1 papunkčio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) gerindamas švietimą skatins 
inovacijas ir verslumą;

(2) skatins verslumo ir inovacijų 
įgūdžių ugdymą žvelgiant iš mokymosi 
visą gyvenimą perspektyvos, be kita ko, 
visoje Sąjungoje didinant Sąjungos 
aukštojo mokslo įstaigų pajėgumus, ir 
rems jų verslumo pertvarką, įskaitant 
pertvarką socialinio verslumo srityje;

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 2 punkto 2.2 papunkčio 7 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taip pat bus nagrinėjamos galimybės kurti 
sąveiką tarp programos „Europos 
horizontas“ dalijimosi pažanga ir EIT 
remiamos informavimo veiklos. Tikslinės 
šalys, kuriose įgyvendinama programos 
„Europos horizontas“ dalijimosi pažanga 
dalis, galės naudotis EIT ekspertine 
patirtimi ir parama plėtodamos galutinės 
grandies veiklą (t. y. veiklą, kuri yra arčiau 
rinkos) kaip EIT informavimo veiklos 
tikslinė grupė.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 1 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT ir ŽIB vykdoma žinių trikampio 
integracija ES, valstybių narių, regionų ir 
vietos lygmenimis tebebus pagrindinė 
užduotis stiprinant inovacijų ekosistemas ir 
stengiantis pasiekti, kad jos būtų tvarios, 
taip pat ieškant naujų visuotinių uždavinių 
sprendimo būdų. EIT toliau rems ŽIB (žr. 
2 pav.) ir toliau stiprins sėkmingą jų 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)   
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steigimo, augimo ir valdymo platformą. 
ŽIB ir toliau veiks per koordinavimo 
centrus (KC). ŽIB toliau sieks finansinio 
tvarumo, stengsis pritraukti viešąsias ir 
privačiąsias investicijas, kad ilgainiui (ne 
vėliau kaip po 15 metų) taptų finansiškai 
nepriklausomos nuo EIT dotacijos.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT toliau didins savo veiklos poveikį 
regionuose, didindamas atvirumą galimų 
partnerių ir suinteresuotųjų subjektų 
atžvilgiu, rengdamas konkretesnę ŽIB 
regioninę strategiją, įskaitant sąsajas su 
atitinkamomis pažangiosios specializacijos 
strategijomis.

Siekdamas pagerinti geografinę 
pusiausvyrą, EIT toliau didins savo veiklos 
poveikį regionuose, didindamas atvirumą 
galimų partnerių ir suinteresuotųjų 
subjektų atžvilgiu, rengdamas konkretesnę 
ŽIB regioninę strategiją, įskaitant sąsajas 
su atitinkamomis pažangiosios 
specializacijos strategijomis.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT biudžetas, skiriamas EIT RIS veiklai 
vykdyti, sudarys ne mažiau kaip 10 proc. 
visos EIT finansinės paramos, skiriamos 
ŽIB, taigi padaugės ŽIB partnerių iš 
tikslinių regionų šalyse, kurios atitinka 
reikalavimus RIS paramai gauti. RIS 
parama turėtų skatinti lyčių pusiausvyrą 
visose srityse.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 2 pastraipos įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT valdoma ir ŽIB įgyvendinama EIT 
regioninė inovacijų sistema kol kas veikė 
savanoriškai. Nuo 2021 m. EIT RIS taps 
neatskiriama ŽIB daugiametės strategijos 
dalimi. EIT toliau teiks rekomendacijas ir 
paramą ŽIB rengiant daugiametes EIT RIS 
strategijas ir jas įgyvendinant. EIT RIS 
veikla bus tęsiama skiriant didesnę paramą 
šalims ir regionams, kurių rezultatai 
inovacijų diegimo srityje yra nepakankami, 
tų šalių ir regionų inovaciniams 
pajėgumams stiprinti. EIT biudžetas, 
skiriamas EIT RIS veiklai įgyvendinti, 
sudarys ne mažiau kaip 10 proc. visos EIT 
finansinės paramos, skiriamos ŽIB, taigi 
padaugės ŽIB partnerių iš tikslinių 
regionų. Pagal RIS bus remiama veikla, 
kuria siekiama:

EIT užtikrina, kad EIT RIS veikla 
siekiama pritraukti ir palengvinti galimų 
naujų partnerių integraciją; jie suteiktų 
pridėtinės vertės ŽIB, taip išplečiant EIT 
aprėptį visoje Europoje, ir būtų visiškai 
integruoti į ŽIB daugiametes strategijas. 
EIT valdoma ir ŽIB įgyvendinama EIT 
regioninė inovacijų sistema kol kas veikė 
savanoriškai. Nuo 2021 m. EIT RIS taps 
neatskiriama ŽIB daugiametės strategijos 
dalimi, taip išplečiant EIT aprėptį visoje 
Europoje. EIT toliau teiks rekomendacijas 
ir paramą ŽIB rengiant ir įgyvendinant 
daugiametes EIT RIS strategijas. EIT RIS 
veikla bus tęsiama skiriant didesnę paramą 
ES 13 šalims ir kitoms vidutinėms arba 
silpnoms šalims, kurių rezultatai inovacijų 
diegimo srityje yra nepakankami, tų šalių ir 
regionų inovaciniams pajėgumams 
stiprinti. Pagal RIS bus remiama veikla, 
kuria siekiama:

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– gerinti vietos ekosistemos 
inovacinius pajėgumus – tuo tikslu bus 
vykdoma pajėgumų didinimo veikla, 
kuriama glaudesnė vietos inovacijų 
subjektų (klasterių, tinklų, regioninių 
valdžios institucijų, AMI, mokslinių tyrimų 
organizacijų, PRM institucijų) sąveika;

– gerinti vietos ekosistemos 
inovacinius pajėgumus – tuo tikslu bus 
vykdoma pajėgumų didinimo veikla, 
kuriama glaudesnė vietos inovacijų 
subjektų (MVĮ, klasterių, tinklų, regioninių 
valdžios institucijų, AMI, mokslinių tyrimų 
organizacijų, PRM institucijų) sąveika;

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 2 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– remti tikslą pritraukti naujų 
partnerių į ŽIB steigiant naujus KC, kad 
būtų pagerinta geografinė pusiausvyra.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– bendradarbiaujant su EIT ŽIB ir jų 
koordinavimo centrais susieti vietos 
inovacijų ekosistemas su visos Europos 
inovacijų ekosistemomis.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 2 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, tam, kad būtų užtikrinta glaudesnė 
ŽIB integracija į vietos inovacijų 
ekosistemas, kiekviena ŽIB turės parengti 
ir įgyvendinti strategiją, kuria būtų 
stiprinamas regioninių ir vietos inovacijų 
subjektų ryšys, o EIT aktyviai stebės, kaip 
šios strategijos įgyvendinamos. ŽIB 
daugiametėje strategijoje ir verslo plane 
turėtų būti remiamasi pagal vietą pritaikyta 
inovacijų metodika. Numatyta, kad ją 
įgyvendins ŽIB KC (ir RIS), taigi turėtų 
būti remiamasi jų vaidmeniu kaip vartais į 
ŽIB bendruomenę ir priemone ryšiams su 
vietos partneriais užmegzti. ŽIB turėtų 
įrodyti sąsajas su vietos pažangiosios 
specializacijos strategijomis ir atitinkamų 
teminių platformų veikla bei 
tarpregioninėmis iniciatyvomis, įskaitant 
ESI fondų vadovaujančiosiomis 
institucijomis. EIT taip pat stebės, kaip 
veikia KC ir kaip jie integruojasi į vietos 

Be to, tam, kad būtų užtikrinta glaudesnė 
ŽIB integracija į vietos inovacijų 
ekosistemas, kiekviena ŽIB turės parengti 
ir įgyvendinti strategiją, kuria būtų 
stiprinamas regioninių ir vietos inovacijų 
subjektų, ypač iš ES 13 šalių, ryšys, o EIT 
aktyviai stebės, kaip šios strategijos 
įgyvendinamos. ŽIB daugiametėje 
strategijoje ir verslo plane turėtų būti 
remiamasi pagal vietą pritaikyta inovacijų 
metodika. Numatyta, kad ją įgyvendins 
ŽIB KC (ir RIS), taigi turėtų būti 
remiamasi jų vaidmeniu kaip vartais į ŽIB 
bendruomenę ir priemone ryšiams su vietos 
partneriais užmegzti. ŽIB turėtų įrodyti 
sąsajas su vietos pažangiosios 
specializacijos strategijomis ir atitinkamų 
teminių platformų veikla bei 
tarpregioninėmis iniciatyvomis, įskaitant 
ESI fondų vadovaujančiąsias institucijas. 
EIT taip pat stebės, kaip veikia KC ir RIS 
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inovacijų ekosistemas. paramos gavėjai ir kaip jie integruojasi į 
vietos inovacijų ekosistemas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.1 papunkčio 3 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis EIT valdybos pasiūlymu ir jo 
analize, pirmąją kultūros ir kūrybos 
sektorių ŽIB siūloma sukurti 2022 m., o 
kvietimą teikti pasiūlymus paskelbti 
2021 m. Ši prioritetinė sritis labiausiai 
papildo kitų EIT jau sukurtų aštuonių ŽIB 
veiklą ir galimas kitų Europos 
partnerysčių, kurias ketinama sukurti pagal 
programą „Europos horizontas“, 
prioritetines sritis. Kultūros ir kūrybos 
sektoriuose daug augimo galimybių, 
vykdoma daug vietos lygmens iniciatyvų, 
jie svarbūs piliečiams. Šie sektoriai užima 
tvirtą padėtį vietos ir regioninėse 
ekosistemose. Tačiau kultūros ir kūrybos 
sektorius vis dar yra labai suskaidytas, 
novatoriams bei verslo steigėjams trūksta 
verslumo ir novatoriškumo įgūdžių. Tokius 
trukdžius geriausiai galėtų pašalinti ŽIB, 
nes jos taiko žinių trikampio integracijos 
metodą, vadovaujasi ilgalaike perspektyva 
ir pagal vietą pritaikytu metodu. 
Informacijos suvestinė, kurioje 
apibendrinti kultūros ir kūrybos sektoriaus 
uždaviniai bei numatomas būsimos ŽIB 
poveikis, pateikta šios SID 1B priede.

Remiantis EIT valdybos pasiūlymu ir jo 
analize, pirmąją kultūros ir kūrybos 
sektorių ŽIB siūloma sukurti 2022 m., o 
skaidrų ir viešą kvietimą teikti pasiūlymus 
paskelbti 2021 m. Ši prioritetinė sritis 
labiausiai papildo kitų EIT jau sukurtų 
aštuonių ŽIB veiklą ir galimas kitų 
Europos partnerysčių, kurias ketinama 
sukurti pagal programą „Europos 
horizontas“, prioritetines sritis. Kultūros ir 
kūrybos sektoriuose daug augimo 
galimybių, vykdoma daug vietos lygmens 
iniciatyvų, jie svarbūs piliečiams. Šie 
sektoriai užima tvirtą padėtį vietos ir 
regioninėse bendrijose. Šis sektorius taip 
pat turi didelį komercinių techninių 
inovacijų potencialą pagal EIT modelį. 
Tačiau kultūros ir kūrybos sektorius vis dar 
yra labai suskaidytas, novatoriams bei 
verslo steigėjams trūksta verslumo ir 
novatoriškumo įgūdžių. Tokius trukdžius 
geriausiai galėtų pašalinti ŽIB, nes jos 
taiko žinių trikampio integracijos metodą, 
vadovaujasi ilgalaike perspektyva ir pagal 
vietą pritaikytu metodu. Informacijos 
suvestinė, kurioje apibendrinti kultūros ir 
kūrybos sektoriaus uždaviniai bei 
numatomas būsimos ŽIB poveikis, pateikta 
šios SID 1B priede.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3.2. Aukštojo mokslo inovacinių 
pajėgumų rėmimas

3.2. Aukštojo mokslo inovacinių ir 
verslo pajėgumų rėmimas

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamas žinių trikampio integravimo 
modelį, EIT padėjo pašalinti ilgai 
žiojėjusią spragą tarp aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų. Ypač 
pažymėtina, kad EIT yra viena pagrindinių 
žmogiškojo kapitalo ugdymo priemonių, 
nes išskirtinį dėmesį sutelkia į verslumo 
mokymą. Vis dėlto EIT veiklos poveikis 
tebėra juntamas tik ŽIB partneriams.

Taikydamas žinių trikampio integravimo 
modelį, EIT padėjo pašalinti ilgai 
žiojėjusią spragą tarp aukštojo mokslo, 
mokslinių tyrimų ir inovacijų. Ypač 
pažymėtina, kad EIT yra viena pagrindinių 
žmogiškojo kapitalo ugdymo priemonių, 
nes išskirtinį dėmesį sutelkia į verslumo 
mokymą. Vis dėlto EIT veiklos poveikis 
išlieka ribotas ir turi būti toliau 
plečiamas, kad jį pajustų ne tik ŽIB 
partneriai.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remti ir stiprinti kultūrinį ir meninį 
švietimą, kartu skatinant tarpvalstybinį 
meninių kompetencijų ir įgūdžių 
pripažinimą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad inovacijos būtų remiamos 
plačiau, Europos aukštojo mokslo 

Tam, kad inovacijos būtų remiamos 
plačiau, Europos aukštojo mokslo 
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institucijos, taikydamos savo švietimo ir 
mokslinių tyrimų metodus, 
bendradarbiaudamos su verslo sektoriumi 
ir platesne vietos inovacijų ekosistema, 
įskaitant pilietinę visuomenę, turi būti 
novatoriškos ir verslios.

institucijos, taikydamos savo švietimo ir 
mokslinių tyrimų metodus, 
bendradarbiaudamos su verslo sektoriumi 
ir platesne vietos inovacijų bendrija, 
įskaitant pilietinę visuomenę, turi būti 
novatoriškos ir verslios, taip pat įtraukti ir 
kitus veikėjus, ypatingą dėmesį teikiant 
lyčių lygybei ir neįgalių asmenų 
įtraukčiai.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.2 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad AMI taptų novatoriškesnėmis ir 
verslesnėmis organizacijomis, reikalinga 
aiški strategija, metodinė sistema ir 
įsipareigojimas skirti išteklių. Dėl savo 
patirties EIT užima unikalią padėtį, tad gali 
padėti ugdyti AMI verslumo ir 
novatoriškumo pajėgumus pagal programą 
„Europos horizontas“.

EIT ypač daug dėmesio skirs AMI iš tų 
šalių, kurios yra vidutinės arba silpnos 
novatorės, ir iš kitų prastesnių rezultatų 
pasiekusių regionų, kurie nori stiprinti 
savo inovacinius pajėgumus ir 
pažangiosios specializacijos strategijas. 
EIT šiai priemonei skirs ne mažiau kaip 
25 proc. viso šiai veiklai skiriamo 
biudžeto. Tam, kad AMI taptų 
novatoriškesnėmis ir verslesnėmis 
organizacijomis, reikalinga aiški ir plataus 
užmojo strategija, metodinė sistema ir 
įsipareigojimas skirti išteklių. Dėl savo 
patirties EIT užima unikalią padėtį, tad gali 
padėti ugdyti AMI verslumo ir 
novatoriškumo pajėgumus pagal programą 
„Europos horizontas“.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdamas užtikrinti, kad informacija apie 
EIT siūlomas galimybes būtų skleidžiama 
plačiau ir kad tos galimybės būtų geriau 
suprantamos, EIT nagrinės galimybę 
intensyvinti konsultacijas ir pagalbą su 

Siekdamas užtikrinti, kad informacija apie 
Instituto siūlomas galimybes būtų 
skleidžiama plačiau ir kad tos galimybės 
būtų geriau suprantamos, EIT intensyvins 
konsultacijas ir pagalbą naujiems 
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dalyvavimu EIT ŽIB susijusiais klausimais 
visoje Europoje. Tuo tikslu jis naudosis 
visoje Europoje jau veikiančiais 
informacijos tinklais.

galimiems partneriams su dalyvavimu EIT 
ŽIB susijusiais klausimais. Tuo tikslu jis 
naudosis visoje Europoje jau veikiančiais 
informacijos tinklais, prireikus kurdamas 
naujus.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 1 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT reguliariai, bent dukart per metus, 
rengs valstybių narių atstovų grupės ir 
atitinkamų Komisijos tarnybų susitikimus, 
taip siekdamas užtikrinti tinkamą 
komunikaciją ir informacijos srautą su 
valstybėmis narėmis ir ES subjektais, 
informuoti juos apie EIT finansuojamos 
veiklos rezultatus ir laimėjimus. Valstybių 
narių atstovų grupė taip pat užtikrins 
reikiamą paramą, kad EIT remiama veikla 
būtų susieta su nacionalinėmis 
programomis ir iniciatyvomis, įskaitant 
galimą nacionalinį bendrą šios veiklos 
finansavimą.

EIT rengs metinius valstybių narių atstovų 
grupės ir atitinkamų Komisijos, Europos 
Parlamento ir Sąjungos patariamųjų 
organų, pavyzdžiui, Regionų komiteto ir 
Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
susitikimus, taip siekdamas užtikrinti 
tinkamą komunikaciją ir informacijos 
srautą su valstybėmis narėmis ir ES 
subjektais. Valstybių narių atstovų grupė 
taip pat užtikrins reikiamą paramą, kad EIT 
remiama veikla būtų susieta su 
nacionalinėmis programomis ir 
iniciatyvomis, įskaitant galimą nacionalinį 
bendrą šios veiklos finansavimą.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 1 punkto 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT toliau administruos EIT alumnų 
bendruomenę26 (bendradarbiaudamas su 
EIT alumnų valdyba) ir teiks jai strategines 
rekomendacijas stengdamasis kuo labiau 
padidinti jos poveikį verslumui ir 
visuomenei, taip pat stengsis, kad jos nariai 
būtų nuolat įtraukiami į EIT remiamą 
veiklą. 2021–2027 m. laikotarpiu 
bendruomenė toliau augs, į ją taip pat bus 
įtraukti alumnai, dalyvavę veikloje, kuria 
buvo remiami AMI inovaciniai 

EIT toliau administruos EIT alumnų 
bendruomenę (bendradarbiaudamas su EIT 
alumnų valdyba) ir teiks jai strategines 
rekomendacijas stengdamasis kuo labiau 
padidinti jos poveikį verslumui ir 
visuomenei, taip pat stengsis, kad jos nariai 
būtų nuolat įtraukiami į EIT remiamą 
veiklą. EIT analizuos geriausią praktiką 
ir ja dalysis siekdamas toliau plėtoti 
alumnų bendruomenes. Alumnai turėtų 
dalyvauti renkant lėšas ŽIB ir, 
svarbiausia, remti aukštojo mokslo 
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pajėgumai. institucijų inovacinius gebėjimus 
kuruodami naujus studentus ir tyrėjus.

__________________ __________________
26 EIT alumnų bendruomenė vienija 
verslininkus ir pokyčių iniciatorius, 
dalyvavusius ŽIB vykdytose švietimo ir 
verslumo programose. Bendruomenę 
sudaro daugiau kaip 5 000 narių tinklas.

26 EIT alumnų bendruomenė vienija 
verslininkus ir pokyčių iniciatorius, 
dalyvavusius ŽIB vykdytose švietimo ir 
verslumo programose. Bendruomenę 
sudaro daugiau kaip 5 000 narių tinklas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.3 papunkčio 2 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki šiol geroji praktika ir patirtis, įgyta 
dalyvaujant ŽIB veikloje, nebuvo 
pakankamai kodifikuota ir veiksmingai 
skleidžiama. Kad būtų lengviau vykdyti 
savo kaip politikos formuotojų ir visos 
inovacijų bendruomenės žinių partnerio 
funkcijas, EIT toliau plėtos savo kaip 
inovacijų instituto, gebančio nustatyti, 
analizuoti, kodifikuoti inovacinę praktiką, 
dalyvaujant ES finansuojamoje veikloje 
(švietimo ir mokymo veikloje, inovacijų ir 
verslumo rėmimo veikloje) įgytą patirtį ir 
rezultatus, jais dalytis ir užtikrinti, kad jais 
būtų naudojamasi platesniu mastu, 
vaidmenį. Vykdant šią veiklą bus 
remiamasi sąsajomis ir sąveika su kitomis 
[pasiūlymo dėl programos „Europos 
horizontas“] [novatoriškos Europos 
veiklos srities] iniciatyvomis.

Iki šiol geroji praktika ir patirtis, įgyta 
dalyvaujant ŽIB veikloje, nebuvo 
pakankamai kodifikuota ir veiksmingai 
skleidžiama. Kad būtų lengviau vykdyti 
savo kaip politikos formuotojų ir visos 
inovacijų bendruomenės žinių partnerio 
funkcijas, EIT toliau plėtos savo kaip 
inovacijų instituto ir kompetencijos centro, 
gebančio nustatyti, analizuoti, kodifikuoti 
inovacinę praktiką, dalyvaujant ES 
finansuojamoje veikloje (švietimo ir 
mokymo veikloje, inovacijų ir verslumo 
rėmimo veikloje) įgytą patirtį ir rezultatus, 
jais dalytis ir užtikrinti, kad jais būtų 
naudojamasi platesniu mastu, vaidmenį. 
Vykdant šią veiklą bus remiamasi 
sąsajomis ir sąveika su kitomis programos 
„Europos horizontas“ [novatoriškos 
Europos veiklos srities] iniciatyvomis. Kad 
galėtų gauti nuolatinę ES ir Europos 
Parlamento paramą, EIT turėtų 
reguliariai rengti informacines sesijas, 
skirtas EP nariams. Šiose informacinėse 
sesijose turėtų dalyvauti tyrėjai ir verslo 
partneriai, taip pat vadovai, ir turėtų būti 
sudarytos galimybės atlikti patikrą ir 
keistis idėjomis.

Pagrindimas

Daugelis Europos Parlamento narių mažai žino apie EIT, jo sėkmę ir veiklos būdus. Šią 
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padėtį būtina ištaisyti.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame skirsnyje aprašytos įvairios 
priemonės, kuriomis siekiama pritaikyti ir 
patobulinti dabartinį EIT ir ŽIB veikimą. 
Veiksminga ir strategiška EIT valdyba 
stebės, kaip tos priemonės įgyvendinamos 
EIT lygmeniu, teiks reikiamas paskatas, 
vykdys reikiamą kontrolę, be kita ko, šiuo 
tikslu naudodamasi finansavimo 
paskirstymo procesu. Taip bus siekiama 
užtikrinti, kad ŽIB įgyvendintų tas 
priemones.

Šiame skirsnyje aprašytos įvairios 
priemonės, kuriomis siekiama pritaikyti ir 
patobulinti dabartinį EIT ir ŽIB veikimą. 
Veiksminga ir strategiška EIT valdyba 
stebės, kaip tos priemonės įgyvendinamos 
EIT lygmeniu, teiks reikiamas paskatas, 
vykdys reikiamą kontrolę, be kita ko, šiuo 
tikslu naudodamasi veiklos rezultatais 
grindžiamu finansavimo paskirstymo 
procesu. Taip bus siekiama užtikrinti, kad 
ŽIB įgyvendintų pokyčius, visada 
išlaikydamos aukščiausius standartus.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT parengs ŽIB veiklos gaires ir stebės, 
kaip ŽIB laikosi patikimo valdymo 
principų, reglamente dėl programos 
„Europos horizontas“ Europos 
partnerystėms nustatytų principų ir 
kriterijų, taip pat stebės, kaip jie derinami 
su programos „Europos horizontas“ 
prioritetais siekiant kuo geresnių rezultatų 
ir kuo didesnio poveikio.

EIT parengs ŽIB veiklos gaires ir nuolat 
stebės, kaip ŽIB laikosi EIT reglamente 
nustatytų patikimo valdymo principų, 
reglamente dėl programos „Europos 
horizontas“ Europos partnerystėms 
nustatytų principų ir kriterijų, taip pat 
stebės, kaip jie derinami su programos 
„Europos horizontas“ prioritetais siekiant 
kuo geresnių rezultatų ir kuo didesnio 
poveikio. Bus imamasi tinkamų taisomųjų 
priemonių, jei ŽIB rezultatai, palyginti su 
veiklos rodikliais, bus nepakankami arba 
netinkami.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priemonės, kuriomis užtikrinamas 
nuolatinis ŽIB įgyvendinimo proceso 
atvirumas ir skaidrumas, bus patobulintos 
pirmiausia įtraukiant bendrąsias 
nuostatas, skirtas naujiems nariams, 
kurie suteikia partnerystėms pridėtinės 
vertės. Jos savo veiklą taip pat vykdys 
visiškai skaidriai. ŽIB tebebus dinamiškos 
partnerystės, prie kurių, atsižvelgiant į 
kompetenciją ir strateginį tinkamumą, gali 
jungtis nauji partneriai, įskaitant vis 
didesnę MVĮ dalį. Siekiant apriboti 
finansavimo koncentraciją ir užtikrinti, kad 
ŽIB veikloje dalyvautų platus partnerių 
tinklas, verslo plano rengimo procedūra 
(įskaitant prioritetų nustatymą, veiklos 
atranką ir lėšų paskirstymą) taps skaidresnė 
ir įtraukesnė. Galiausiai pažymėtina, kad 
ŽIB skelbs daugiau kvietimų teikti 
pasiūlymus dėl inovacijų projektų, 
kuriuose galės dalyvauti trečiosios šalys. 
Visomis tomis priemonėmis bus pasiekta, 
kad ŽIB veikloje dalyvautų daugiau 
subjektų. Be to, savo reguliariai 
rengiamose ataskaitose ŽIB turėtų pranešti 
apie naujų partnerių įtraukimą.

EIT užtikrina įgyvendinimo proceso 
skaidrumą ir nuolatinį ŽIB atvirumą 
naujiems nariams, pirmiausia skirdamas 
finansavimą naujų KC steigimui. To bus 
siekiama taikant aiškius ir nuoseklius 
naujų narių prisijungimo kriterijus, nes 
jie suteikia partnerystėms pridėtinės vertės. 
Jos savo veiklą taip pat vykdys visiškai 
skaidriai. ŽIB tebebus dinamiškos 
partnerystės, prie kurių, atsižvelgiant į 
kompetenciją ir gebėjimą prisidėti prie 
inovacijų ekosistemų regioniniu, 
nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, gali 
jungtis nauji partneriai, įskaitant vis 
didesnę MVĮ dalį. Siekiant išlaikyti 
geografinę pusiausvyrą ir apriboti ES 15 
valstybėms tenkančią finansavimo 
koncentraciją, taip pat užtikrinti, kad ŽIB 
veikloje dalyvautų platus partnerių tinklas, 
verslo plano rengimo procedūra (įskaitant 
prioritetų nustatymą, veiklos atranką ir lėšų 
paskirstymą) taps skaidresnė ir įtraukesnė, 
taip skatinant partnerių iš ES 13 valstybių 
dalyvavimą. Pažymėtina, kad ŽIB skelbs 
daugiau kvietimų teikti pasiūlymus dėl 
inovacijų projektų, kuriuose galės 
dalyvauti trečiosios šalys. Visos tos 
priemonės padės pasiekti, kad ŽIB 
veikloje dalyvautų daugiau subjektų. Be to, 
savo reguliariai rengiamose ataskaitose 
ŽIB privalės pranešti apie naujų partnerių 
įtraukimą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Tarpusavio sąveika pasauliniu 
mastu
Ateityje siekiant įgūdžių reikės kritinio 
mąstymo, proto lankstumo, kūrybiškumo 
ir tarpdalykinio mąstymo. EIT prisidės 
prie Europos sėkmės užtikrindamas 
plataus užmojo abipusį bendradarbiavimą 
įvairiose srityse, visų pirma skatindamas 
įvairių ŽIB mokslininkų ir inovacijų 
lyderių sąveiką. To būtų galima pasiekti 
kasmet arba du kartus per metus rengiant 
ŽIB konferencijas dviejose arba daugiau 
teminių sričių (taip pat dalyvaujant 
studentams ir tyrėjams – žr. 3.1 punktą 
„Žinių ir inovacijų bendrijos. Parama 
esamoms ŽIB“).

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b) MVĮ ir startuolių įtraukimas
Atsižvelgiant į tai, kad 99 proc. visų 
Sąjungos įmonių yra MVĮ ir kad per 
pastaruosius penkerius metus jos sukūrė 
apie 85 proc. naujų darbo vietų, EIT turi 
užtikrinti, kad MVĮ ir startuoliai 
dalyvautų kaip ŽIB verslo partneriai. 
Narystės mokesčiai yra svarbus visų ŽIB 
finansavimo šaltinis, tačiau siekiant 
skleisti inovacijas ir ugdyti verslumą 
būtinas subalansuotas MVĮ ir startuolių 
dalyvavimas. MVĮ ir startuolių 
dalyvavimas yra ypač svarbus tinkamam 
ŽIB veikimui RIS šalyse. Remiantis EIT 
pradine užduotimi tai padės:
1) identifikuoti visuomenės 
problemas valstybėse narėse;
2) skatinti augimą vietoje; taip pat
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3) skatinti kvalifikuotos darbo jėgos 
užimtumą visoje Sąjungoje.
Atsižvelgiant į tai, ŽIB turėtų taikyti 
griežtus atvirumo ir skaidrumo principus, 
ypač kiek tai susiję su naujų partnerių 
verslo pasirinkimu ir verslo planų 
rengimo procedūromis; MVĮ, 
dalyvaujančios kuriant naujus išradimus 
ir inovacijas, turėtų būti iš anksto 
susitarusios dėl pirkimo sutarčių su 
didelėmis bendrovėmis, dalyvaujančiomis 
atitinkamos ŽIB veikloje.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad 99 proc. visų ES įmonių yra MVĮ ir kad per pastaruosius penkerius 
metus jos sukūrė apie 85 proc. naujų darbo vietų, EIT turi užtikrinti, kad MVĮ ir startuoliai 
dalyvautų kaip ŽIB verslo partneriai. Iš anksto sudaryti pirkimo susitarimai yra vienas iš 
būdų įtraukti MVĮ į ŽIB nereikalaujant, kad jos mokėtų narystės mokestį.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 6 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remdamasi nuodugniu nepriklausomu 
tyrimu, kuris bus atliktas glaudžiai 
bendradarbiaujant su Komisija, iki 2023 m. 
pabaigos EIT apibrėš savo santykius su 
ŽIB, kurioms 2021–2027 m. 
programavimo laikotarpiu paramos 
dotacijos bus nutrauktos. Jeigu galutinės 
peržiūros rezultatai bus teigiami, EIT gali 
su kiekviena ŽIB sudaryti 
bendradarbiavimo memorandumą, pagal 
kurį, nutraukus bendrąjį partnerystės 
susitarimą, bendradarbiavimas su ŽIB būtų 
tęsiamas. Be kitų dalykų, tokiame 
memorandume turėtų būti apibrėžtos teisės 
ir pareigos, susijusios su:

EIT parengia bendruosius santykių su 
ŽIB nutraukus bendrąjį partnerystės 
susitarimą principus, laikydamasis 
programoje „Europos horizontas“ 
Europos partnerystėms nustatytų 
reikalavimų. Remdamasis nuodugniu 
nepriklausomu tyrimu, kuris bus atliktas 
glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija, 
iki 2023 m. pabaigos EIT apibrėš savo 
santykius su ŽIB, kurioms 2021–2027 m. 
programavimo laikotarpiu paramos 
dotacijos bus nutrauktos. Jeigu galutinės 
peržiūros rezultatai bus teigiami, EIT gali 
su kiekviena ŽIB sudaryti 
bendradarbiavimo memorandumą, pagal 
kurį, nutraukus bendrąjį partnerystės 
susitarimą, bendradarbiavimas su ŽIB būtų 
tęsiamas. Be kitų dalykų, tokiame 
memorandume turėtų būti apibrėžtos teisės 
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ir pareigos, susijusios su:

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.4 papunkčio 6 punkto 1 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– EIT vardo naudojimu, dalyvavimu 
EIT apdovanojimų programoje ir kitose 
EIT organizuojamose iniciatyvose;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.5 papunkčio 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Programa „Erasmus“ ir EIT kurs 
atitinkamų savo bendruomenių sąveiką. 
Bendradarbiaujant bus siekiama užtikrinti, 
kad programos „Erasmus“ studentai, 
dalyvaujantys ŽIB partnerių aukštojo 
mokslo institucijų programose, galėtų 
lankyti ŽIB vasaros mokyklas arba 
dalyvauti kitoje atitinkamoje mokymo 
veikloje (pavyzdžiui, verslumo ir inovacijų 
valdymo temomis) ir užmegzti ryšius su 
ŽIB alumnų tinklu.

– Programa „Erasmus“ ir EIT kurs 
atitinkamų savo bendruomenių sąveiką. 
Bendradarbiaujant bus siekiama užtikrinti, 
kad programos „Erasmus“ studentai, 
dalyvaujantys ŽIB partnerių aukštojo 
mokslo institucijų programose, galėtų 
lankyti ŽIB vasaros mokyklas arba 
dalyvauti kitoje atitinkamoje mokymo 
veikloje (pavyzdžiui, verslumo ir inovacijų 
valdymo temomis) ir užmegzti ryšius su 
ŽIB alumnų tinklu. Į šią veiklą reikėtų 
įtraukti ir studentus, dalyvaujančius 
pameistrystės ir profesinio mokymo 
programose pagal programą „Erasmus 
PRO“.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.5 papunkčio 2 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Kai įmanoma, bus užtikrinama 
sąveika su Europos universitetų iniciatyva. 
Tai gali padėti EIT švietimo veiklą įtraukti 

– Bus užtikrinama sąveika su 
Europos universitetų iniciatyva, siekiant 
užtikrinti, kad EIT švietimo veikla būtų 
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į pagrindinę švietimo programą, kad būtų 
užtikrintas sisteminis poveikis.

pagrindinės veiklos dalis ir atitinkamai 
darytų teigiamą poveikį švietimui 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 3 punkto 3.5 papunkčio 6 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Naujoji programa „Kūrybiška 
Europa“ bus ypač aktuali būsimų kultūros 
ir kūrybos sektoriaus ŽIB veiklai. Su šia 
programa bus išplėtota stipri sąveika ir 
papildomumas tokiose srityse kaip 
kūrybiniai įgūdžiai, darbo vietos ir verslo 
modeliai.

– Naujoji programa „Kūrybiška 
Europa“ bus ypač aktuali būsimų kultūros 
ir kūrybos sektoriaus ŽIB veiklai. Taikant 
šią programą bus išplėtota stipri sąveika ir 
papildomumas tokiose srityse, kaip 
kūrybiniai įgūdžiai ir jų pripažinimas bei 
sertifikavimas (didelį dėmesį teikiant 
naujų technologijų plėtrai), taip pat darbo 
vietos, tarpvalstybinis judumas ir 
tarpsektoriniai metodai kuriant ir 
plėtojant verslo modelius.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.1 papunkčio 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT imsis naujų paramos veiksmų, kad 
sudarytų palankesnes sąlygas naujų KC 
steigimui tose valstybėse narėse, kurioms 
neatstovaujama arba kurios vis dar 
nepakankamai atstovaujamos dabartinėse 
ŽIB.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio -1 pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. plataus užmojo standartai ŽIB 
turėtų palengvinti ir remti geriausius ir 
plačiausio užmojo mokslinius tyrimus ir 
inovacijas;

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 4 punkto 4.2 papunkčio 10 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

EIT užtikrins, kad per vidaus stebėsenos 
sistemą surenkami duomenys, įskaitant 
ŽIB rezultatus, būtų visapusiškai įtraukti į 
programos „Europos horizontas“ bendrą 
duomenų valdymo sistemą. EIT užtikrins, 
kad išsami informacija, kuri bus surinkta 
per stebėsenos ir vertinimo procesą, būtų 
pateikta laiku ir būtų prieinama bendroje 
programos „Europos horizontas“ 
įgyvendinimo e. duomenų bazėje. Be to, 
EIT užtikrins, kad būtų rengiamos 
specialios ataskaitos apie kiekybinį ir 
kokybinį poveikį, įskaitant finansinius 
įnašus, kuriuos įsipareigota skirti ir kurie 
faktiškai skirti.

Siekdamas padidinti skaidrumą ir 
atvirumą, EIT užtikrins, kad per vidaus 
stebėsenos sistemą surenkami duomenys, 
įskaitant ŽIB rezultatus, būtų visapusiškai 
prieinami ir įtraukti į programos „Europos 
horizontas“ bendrą duomenų valdymo 
sistemą. EIT užtikrins, kad išsami 
informacija, kuri bus surinkta per 
stebėsenos ir vertinimo procesą, būtų 
pateikta laiku ir būtų prieinama bendroje 
programos „Europos horizontas“ 
įgyvendinimo e. duomenų bazėje. Be to, 
EIT užtikrins, kad būtų rengiamos 
specialios ataskaitos apie kiekybinį ir 
kokybinį poveikį, įskaitant finansinius 
įnašus, kuriuos įsipareigota skirti ir kurie 
faktiškai skirti.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 2 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Gamintojai, platintojai, 
transliuotojai, kino teatrai ir visų rūšių 
kultūros organizacijos turi diegti 
inovacijas, kad pritrauktų naujos kartos 
auditoriją.

– Menininkai, kūrėjai, gamintojai, 
platintojai, transliuotojai, kino teatrai ir 
visų rūšių kultūros organizacijos turi diegti 
inovacijas, kad skatintų aktyvų dalyvavimą 
kūrybos sektoriuose, remti visų amžiaus 
grupių, ypač jaunimo, auditorijos 
įtraukimą ir plėtimą visoje Europoje ir už 
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jos ribų, kurti naujus procesus, paslaugas, 
kultūrinį turinį ir naujas kūrybinės 
praktikos formas, turinčias visuomeninę 
vertę.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 2 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Verslumo ir kompleksinių įgūdžių 
stoka kultūros ir kūrybos sektoriuose28 
aktuali ir naujiems, ir brandiems 
pasektoriams, kuriuose vyksta intensyvi 
skaitmeninė transformacija. Šie įgūdžiai 
reikalingi inovacijoms ir yra itin svarbūs 
turint galvoje šio sektoriaus darbo rinkos 
pokyčius.

– Verslumo ir kompleksinių įgūdžių 
stoka kultūros ir kūrybos pramonėje 
aktuali ir naujiems, ir brandiems 
pasektoriams, kuriuose vyksta intensyvi 
skaitmeninė transformacija. Šie įgūdžiai 
reikalingi inovacijoms ir yra itin svarbūs 
turint galvoje šio sektoriaus darbo rinkos 
pokyčius.

__________________ __________________
28 Europos universitetų kultūros ir kūrybos 
studijų programose daugiausia dėmesio 
skiriama „kūrybai“, tad absolventai ne 
visada yra pasirengę dalyvauti 
šiuolaikinėje darbo rinkoje, nes jiems 
trūksta tarpsektorinių (verslumo, 
skaitmeninių, finansų valdymo) įgūdžių. 
Kalbant apie AMI komunikacijos ir 
žiniasklaidos studijas, ES atsilieka nuo 
JAV (tačiau ES universitetai yra 
pažangesni labiau tradicinių dalykų, 
pavyzdžiui, meno ir dizaino arba taikomojo 
meno, srityse).

28 Europos universitetų kultūros ir kūrybos 
studijų programose daugiausia dėmesio 
skiriama „kūrybai“, tad absolventai ne 
visada yra pasirengę dalyvauti 
šiuolaikinėje darbo rinkoje, nes jiems 
trūksta tarpsektorinių (verslumo, 
skaitmeninių, finansų valdymo) įgūdžių. 
Kalbant apie AMI komunikacijos ir 
žiniasklaidos studijas, ES atsilieka nuo 
JAV (tačiau ES universitetai yra 
pažangesni labiau tradicinių dalykų, 
pavyzdžiui, meno ir dizaino arba taikomojo 
meno, srityse).

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 3 pastraipos 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mokslininkai ir mokslinių tyrimų 
bei pramonės įmonės mažai 
bendradarbiauja tarpusavyje, mokslinių 

– mokslininkai ir mokslinių tyrimų 
bei pramonės įmonės, viešojo ir trečiojo 
sektorių organizacijos mažai 
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tyrimų ir technologinės plėtros veikla 
nepakankamai koordinuojama, 
nepakankamai dalijamasi metodais, 
rezultatais ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais. Dauguma kultūros ir kūrybos 
sektoriuose atliktų mokslinių tyrimų nėra 
išversti, dėl to tyrimai kartojasi, o 
mokslininkai dažnai nežino apie panašius 
projektus.

bendradarbiauja tarpusavyje, mokslinių 
tyrimų ir technologinės plėtros veikla 
nepakankamai koordinuojama, 
nepakankamai dalijamasi metodais, 
rezultatais ir geriausios praktikos 
pavyzdžiais. Dauguma kultūros ir kūrybos 
sektoriuose atliktų mokslinių tyrimų nėra 
išversti į didžiąją dalį oficialiųjų Sąjungos 
kalbų, dėl to tyrimai kartojasi, o 
mokslininkai dažnai nežino apie panašius 
projektus.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 3 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Didelė Europos regioninių 
pažangiosios specializacijos prioritetų dalis 
įvairiais aspektais yra susijusi su kultūra 
(pvz., kultūriniu paveldu, kūrybos 
sektoriais ir pan.). Kadangi kultūrai ir 
kūrybiškumui tenka svarbus vaidmuo 
užtikrinant miestų ir regionų ekonominę ir 
socialinę plėtrą ir jų gebėjimą padėti 
mažinti atskirtį Europoje, kultūros ir 
kūrybos sektorių ŽIB atsiveria daug 
galimybių.

– Didelė Europos regioninių 
pažangiosios specializacijos prioritetų dalis 
įvairiais aspektais yra susijusi su kultūra 
(pvz., kultūriniu paveldu, kompiuteriniais 
žaidimais, žiniasklaidos gamyba, dizainu, 
architektūra ir pan.). Kadangi kultūrai ir 
kūrybiškumui tenka svarbus vaidmuo 
užtikrinant miestų ir regionų ekonominę ir 
socialinę plėtrą ir jų gebėjimą padėti 
mažinti atskirtį Europoje, kultūros ir 
kūrybos sektorių ŽIB atsiveria daug 
galimybių.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 4 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Uždaviniai, susiję su Europos užimtumu, 
ekonomikos atsparumu ir pažangiu 
augimu, daugiausia kyla dėl ekonominių 
klausimų, tokių kaip nedarbas (ypač 
jaunimo) ir pasaulinė konkurencija.

Kultūros ir kūrybos pramonė gali skatinti 
inovacijas kituose ekonomikos 
sektoriuose. Dabartiniai uždaviniai, susiję 
su Europos ekonomikos atsparumu ir 
pažangiu augimu, daugiausia kyla dėl 
inovacijų, įgūdžių (ypač skaitmeninių 
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įgūdžių) trūkumo, nedarbo (ypač 
jaunimo), nepakankamo užimtumo, taip 
pat didėjančios pasaulinės konkurencijos.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 4 pastraipos 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– Europos pramonės sektoriams 
iššūkių kelia skaitmeninimas ir 
globalizacija bei didelis šių procesų 
poveikis tam, kaip atlikėjai kuria ir platina 
savo darbus ir mezga ryšius su savo 
auditorija. Tradicinei vertės grandinei įtaką 
padarė DVD rinkų žlugimas, nauji 
vartotojų lūkesčiai, tolesnis JAV studijų 
galios augimas ir pasaulinių skaitmeninių 
milžinų, tokių kaip „Amazon“, „iTunes“, 
„Google“ ir „Netflix“, iškilimas.

– Europos kultūros ir kūrybos 
pramonei iššūkių kelia skaitmeninimas ir 
globalizacija bei didelis šių procesų 
poveikis tam, kaip atlikėjai kuria ir platina 
savo darbus ir mezga ryšius su savo 
auditorija. Tradicinei vertės grandinei įtaką 
padarė tradicinių formatų žlugimas, nauji 
vartotojų lūkesčiai, didėjanti rinkos 
koncentracija keliose ne Europos įmonėse 
ir pasaulinių skaitmeninių milžinų, tokių 
kaip „Amazon“, „iTunes“, „Google“ ir 
„Netflix“, iškilimas.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 7 papunkčio 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galiausiai, kalbant apie Europos kaip 
pasaulinės rinkos dalyvės vaidmenį, reikia 
intensyvinti Europoje sukurto turinio 
sklaidą. Europa turi išlikti konkurencinga 
pasaulinėse skaitmeninėse naujų 
technologijų (pvz., DI, daiktų internetas, 
blokų grandinės technologijos) kūrimo 
lenktynėse, kuriose kūrybos ir kultūros 
sektoriai visame pasaulyje yra svarbūs 
turinio, produktų ir paslaugų kūrėjai. Be to, 
pasaulio lygmeniu kultūros ir kūrybos 
sektorius (pvz., projektavimo, architektūros 
ir pan. sektoriai) aktyviai prisideda prie 
tvarių žaliųjų inovacijų kūrimo ir skatina 

Galiausiai, kalbant apie Europos kaip 
pasaulinės rinkos dalyvės vaidmenį, reikia 
intensyvinti Europoje sukurto turinio 
sklaidą. Europa turi išlikti konkurencinga 
pasaulinėse skaitmeninėse naujų 
technologijų (pvz., kompiuterio 
mokymasis ir DI, daiktų internetas, blokų 
grandinės technologijos) kūrimo ir vystymo 
lenktynėse, kuriose kūrybos ir kultūros 
sektoriai visame pasaulyje yra svarbūs 
turinio, produktų ir paslaugų kūrėjai. Be to, 
pasaulio lygmeniu kultūros ir kūrybos 
sektorius (pvz., projektavimo, architektūros 
ir pan. sektoriai) aktyviai prisideda prie 
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jas kurti, o kultūros turinys (literatūra, 
filmai ir kiti menai) gali padėti didinti 
informuotumą apie ekologines problemas, 
padėti formuoti visuomenės nuomonę.

tvarių žaliųjų inovacijų kūrimo ir skatina 
jas kurti, o kultūros turinys (literatūra, 
filmai ir kiti menai) gali padėti didinti 
informuotumą apie ekologines problemas, 
padėti formuoti visuomenės nuomonę.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 8 papunkčio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybos sektoriaus EIT ŽIB, 
laikydamasi holistinio ir integruoto 
požiūrio, padės spręsti visus pirmiau 
išvardytus uždavinius. Tokia ŽIB, kurios 
veikla apimtų beveik visas mūsų 
gyvenimo, visuomenės ir ekonomikos 
sritis, darys labai svarbų poveikį 
ekonomikai ir visuomenei, atvers 
strateginių ekonominių, technologinių ir 
socialinių inovacijų galimybių.

Kultūros ir kūrybos sektoriaus EIT ŽIB, 
laikydamasi holistinio ir integruoto 
požiūrio, stengsis spręsti pirmiau minėtus 
uždavinius. Tokia ŽIB, kurios veikla 
apimtų beveik visas mūsų gyvenimo, 
visuomenės ir ekonomikos sritis, darys 
labai svarbų poveikį ekonomikai ir 
visuomenei, atvers strateginių ekonominių, 
technologinių ir socialinių inovacijų 
galimybių.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 8 papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Inovacijos, kurių pagrindą sudaro kultūra ir 
kurias skatina kūrybiškumas, didina 
Europos konkurencingumą tiesiogiai 
(kuriamos naujos įmonės ir darbo vietos) 
arba netiesiogiai (kuriama tarpsektorinė 
nauda platesnei ekonomikai, gerinama 
gyvenimo kokybė, didinamas Europos 
patrauklumas). Kultūros ir kūrybos 
sektoriai vis dažniau laikomi naujais 
pažangaus, tvaraus, integracinio augimo ir 
darbo vietų šaltiniais, juose ES dirba jau 
daugiau kaip 12 milijonų žmonių, tai yra 
7,5 proc. visų ES dirbančių asmenų.

Inovacijos, kurių pagrindą sudaro kultūra ir 
kurias skatina kūrybiškumas, padeda 
spręsti visuomenės uždavinius ir didina 
Europos konkurencingumą tiesiogiai 
(kuriamos naujos įmonės, organizacijos ir 
darbo vietos) arba netiesiogiai (kuriama 
tarpsektorinė nauda platesnei ekonomikai, 
gerinama gyvenimo kokybė, didinamas 
Europos patrauklumas). Kultūros ir 
kūrybos sektoriai vis dažniau laikomi 
naujais pažangaus, tvaraus, integracinio 
augimo ir darbo vietų šaltiniais, juose ES 
dirba daugiau kaip 12 milijonų žmonių, tai 
yra 7,5 proc. visų ES dirbančių asmenų.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl sprendimo
I priedo 6 punkto 9 papunkčio 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kultūros ir kūrybos sektorių EIT ŽIB yra 
tinkamiausia pirmiau išvardytų svarbiausių 
ekonominių ir visuomenės uždavinių 
sprendimo priemonė. Kūrybiškumas yra 
pagrindinis inovacijas skatinantis veiksnys, 
tad kultūros ir kūrybos sektorių ŽIB gali 
atverti kultūra grindžiamo kūrybiškumo 
galimybes ir padėti sustiprinti Europos 
konkurencingumą ir pažangų augimą.

Kultūros ir kūrybos pramonės EIT ŽIB yra 
tinkamiausia pirmiau išvardytų svarbiausių 
ekonominių, socialinių ir visuomenės 
uždavinių sprendimo priemonė. 
Kūrybiškumas yra pagrindinis inovacijas 
skatinantis veiksnys, tad kultūros ir 
kūrybos pramonės ŽIB gali atverti 
meninio, kultūra grindžiamo kūrybiškumo 
galimybes ir padėti sustiprinti Europos 
socialinį modelį, konkurencingumą 
pasaulio mastu ir pažangų bei tvarų 
augimą.
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NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas Europos inovacijų ir technologijos instituto (EIT) 2021–2027 m. 
strateginė inovacijų darbotvarkė. Europos inovacijų talentų ir 
inovacinių pajėgumų skatinimas
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Greens Rasmus Andresen, Klaus Buchner, Damien Carême, Ciarán Cuffe, Henrike Hahn, Ville Niinistö, Marie 
Toussaint, Viola Von Cramon-Taubadel

GUE Manuel Bompard, Marc Botenga, Marisa Matias

NI Ignazio Corrao, Clara Ponsatí Obiols

0 -

6 0
ECR Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Grzegorz 

Tobiszowski

Naudojami sutartiniai ženklai:
+ : už
- : prieš
0 : susilaikė


